JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2015. november 26-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Helye:

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme
(4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Jelen vannak:

Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Császár
József Sándor, Kovácsné Nagy Julianna, Dr. Rojkó László, Ráduly Zsolt,
Szabó Krisztián és Szőke Zoltán képviselők.

Távol maradt:

Bakné Répási Ágnes képviselő, Munkácsi Mihály alpolgármester, Sipos
Ibolya alpolgármester

Meghívottként részt vettek:
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András osztályvezető, Petruskáné dr.
Legeza Tímea osztályvezető, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Gáll Attila köztisztviselő,
Kovács Edina köztisztviselő, Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka a TISZ intézményvezetője,
a KEF elnöke, Szabó András a Tiva-Szolg Kft. ügyvezetője, Lippai Lajos a Lippai és Lippai
Kft ügyvezetője, Gáll Antalné Ifjúsági Tábor üzemeltetője, Dr. Hosszú József a Tiszavasvári
Járási Hivatal vezetője
Meghívottként távolt maradt:
Badics Ildikó jegyző, Harasztiné Gorzsás Ildikó köztisztviselő, Cziáky Tímea köztisztviselő,
Moravszki Zsoltné a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény vezetője, Krasznainé dr.
Csikós Magdolna a Városi Kincstár intézményvezetője, Takács Pálné polgármester,
Volosinóczki Béla a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. ügyvezetője, Dr. Juhász Erika fogorvos,
Kiss Sándorné pályázó, Dr. Gavallér Andrea pályázó, Bodnár Robin pályázó
Jegyzőkönyv-vezető: Balázsné Rozgonyi Ildikó
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 9 fő képviselő volt jelen. Ezt
követően javasolta, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontok közül, a testületi ülésen
megjelent vendégekre tekintettel elsőként a 11., 14., és 16. napirendi pontokat tárgyalja meg
a képviselő-testület. A korábbiaktól ellentétben nem a képviselő-testületi ülés elején, hanem
az „Egyebekben” sorolná fel a döntés átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről a
tájékoztatót, viszonylag nagy anyag, nem szeretné az előterjesztések tárgyalása előtt ezzel az
időt feltartani. Majd kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok
megtárgyalásának elfogadásáról.
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Hozzászólások:
Szőke Zoltán képviselő:
Elmondta, hogy a testületi ülés időpontjával kapcsolatban szeretne jelzéssel élni. Emlékezetes
a képviselő-testületi tagok és a polgármester úr számára is, hogy a tavaszi időszak folyamán
volt egy egyeztetés az országgyűlési képviselő úrral, képviselő-testületi tagokkal,
intézményvezetőkkel, ahol született egy olyan döntés, vagy megállapodás, hogy polgármester
úr az együttműködés jegyében úgy alakítja a testületi ülések időpontját, hogy az hol az egyik,
hol a másik félnek is megfeleljen. Azóta egyetlen egy alkalom volt, ami egy délutáni testületi
ülési időpont volt, ez már a sokadik délelőtti, ami a többség munkájából, munkarendjéből
kifolyólag nehézséget okoz. Ismételten kéri a polgármester urat, ha lehet ezt a megegyezést
valamilyen formában kövessék. Volt olyan javaslat is, hogy egyszer délelőtt, egyszer délután
kerüljön megtartásra a testületi ülés. Kéri, hogy valami megoldást találjon erre polgármester
úr, hogy kevesebb nehézséggel, rugalmasabban meg tudja oldani mindenki a testületi
üléseken való részvételt.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Most időpont összeütközése volt, Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsági ülése
kezdődik Nyíregyházán 11 órától, elég sok napirendet fognak tárgyalni. Az egyik közvetlenül
Tiszavasvárit is érinti, a strandfürdő területén egy 2010-2011-es pályázatnak az ellenőrzése
történik. Az előterjesztés alapján a megyei közgyűlésnek, illetve az illetékes bizottságnak kell
majd a hozzájárulását adni, hogy ennek a pályázati fejlesztésnek még a pályázati határidőn
belül egyfajta utólagos hozzájárulását kéri majd az önkormányzat, mivel bérbeadásra került
maga a strandfürdő területe és ő volt az, aki a fejlesztést megvalósította. Ezért neki részt kell
venni, úgy mint bizottsági tagnak is és tudva azt, hogy kifejezetten Tiszavasváriról is szól egy
napirend, egy előterjesztés, így az időpont összeütközés miatt ismét reggel kellett összehívni a
testületi ülést. Igyekszik a jövőben megpróbálni más időpontban is összehívni a képviselőtestületet, ha nem lesz ilyen jellegű összeütközés.
Szőke Zoltán képviselő:
Megköszönte a polgármester úr válaszát. Hozzátette, hogy igyekeznek megfelelni még ennek
az időpontnak is, de várják, hogy akár a következő alkalommal, vagy bármikor, amikor a
lehetőség úgy adja, könnyítésképpen akár délutáni időpontban tartaná a testületi ülést.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elképzelhető, hogy az SzMSz módosításra kerül, mert elég rugalmatlan ilyen szempontból az
SzMSz-nek az a kiírása, hogy csak csütörtökönként tudják összehívni a rendes testületi
üléseket. Lehet olyan keretszabályt fog a testület elé terjeszteni, hogy évi minimum 10
alkalommal, de nem feltétlenül csütörtöki nap. Megpróbálják átnézni és a testület elé
terjeszteni, hogy inkább keretszabály legyen, ami nem köti a kezüket, mert mindenkinek van
egyéb elfoglaltsága, elég sok az időpont összeütközés.
Szőke Zoltán képviselő:
Megkérdezte, hogy a 29. napirendi ponttal kapcsolatban az egyik pályázó, Nácsáné dr. Kalán
Eszter Hajnalka zárt ülés tartását kéri, mi indokolja ezt.
Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka intézményvezető:
Személyes adata indokolja a napirend zárt ülésen történő tárgyalását.
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Dr. Fülöp Erik polgármester:
Nem kell megindokolni, mindenkinek személyes jellegű döntése, személyes jellegű
érintettség, jogszabály lehetőséget ad rá.
A Képviselő–testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
napirendi pontok tárgyalásának Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt sorrendjét.
A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta
meg a Képviselő-testület:

NAPIRENDEK
1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a TIVA-Szolg Nonprofit Kft.
közötti közszolgáltatási szerződés módosításáról.
2. Előterjesztés a városi köztemető jövőbeni üzemeltetéséről.
3. Előterjesztés az Ifjúsági Tábor 2015. évi üzemeltetéséről.
4. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
5. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata
megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról.

2016.

évi

költségvetése

6. Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló
28/2015. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.
7. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről,
valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
8. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási hitelkeret
biztosításáról.
9. Előterjesztés a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan
bérbeadására vonatkozó pályázati kiírásról.
10. Előterjesztés a Lurkó-Kuckó Óvoda épületének felújítása érdekében benyújtott
pályázat megvalósításáról.
11. Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. sz. alatti társasház Szervezeti Működési
Szabályzatának elfogadásáról.
12. Előterjesztés a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint család-és gyermekjóléti
központ létrehozása és a TISZ Alapító Okiratának módosításáról. (2 határozattervezet)
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13. Előterjesztés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó 2016. évi feladat
ellátási szerződés elfogadásáról
14. Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv módosítására irányuló Reznek Zoltán által benyújtott
kezdeményezéssel kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről.
15. Előterjesztés a Tiszavasvári, Wesselényi u. 1. szám alatti Teniszpálya üzemeltetési
koncepciójáról.
16. Előterjesztés és beszámoló a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 2015. évben végzett
beruházásairól.
17. Előterjesztés a Rajk László utca nevének megváltoztatásáról.
18. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata véleménye az általános iskola
felvételi körzethatáráról.
19. Előterjesztés dr.
módosításáról.

Juhász

Erika

fogorvossal

kötött

feladatellátási

szerződés

20. Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt-vel kötött bérleti szerződés módosításáról.
21. Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról.
22. Tájékoztató a polgármester 2015. évi szabadság igénybevételéről.
23. Egyebek
ZÁRT ÜLÉS
24. Előterjesztés méltatlansági eljárás megszüntetéséről.
25. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásáról.
26. Előterjesztés Szabó Miklós Tiszavasvári, Bocskai u. 87. sz. alatti lakos 044/1 hrsz-ú
önkormányzati ingatlan egy részének értékesítésére vonatkozó kérelméről.
27. Előterjesztés a Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium általános intézményvezetőhelyettesi (magasabb vezető) álláshelyre benyújtott pályázat véleményezéséről.
28. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói
álláshelyre benyújtott pályázatok véleményezéséről. (2 határozat-tervezet)
29. Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői
álláshelyére beérkezett pályázatok érvényességének megállapításáról és elbírálásáról.
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Tárgy (1.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a TIVA-Szolg
Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés módosításáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Ráduly Zsolt képviselő:
Megkérdezte, hogy a síktalanítási szerződések hogy állnak a beköszöntött fagyos időszakra
tekintettel. Fel van-e erre készülve az önkormányzat, ha hirtelen jön a tél.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Kincstár vezetője beteg lett, most sem tud jelen lenni, de
e-mailban tájékoztatta őt, hogy előkészítette a síktalanításra vonatkozó szerződéseket. Talán
most jobb helyzetben lesznek, hogy a téli közfoglalkoztatásban viszonylag nagyobb humán
erőforrást fognak kapni, nagyobb keret lesz. Ha lehetőséget ad rá a közfoglalkoztatás, akkor
akár a síktalanításhoz szükséges anyagi beszerzéseket, eszközöket is megpályázná, egyéb
olyan eszközöket próbálnak meg beszerezni, amivel a közterületeket, utakat, járdákat
könnyebben tisztán tudnák tartani. A pályázat leadási határideje, illetve a kiközvetítés
december 1,, de még nem kaptak erről információt. Megkérdezte, hogy Hivatalvezető Úrhoz
eljutott-e ez a kérés.
Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője:
Üdvözli a jelenlévőket és a televízió nézőit. A tegnapi nap folyamán megérkezett a
Foglalkoztatási Osztályhoz az Önkormányzat kérelme. Természetesen abszolút támogatni
fogják, a 175 fő téli közfoglalkoztatása december 1-től február 29-ig meg fog oldódni,
valamint azok az anyagi, dologi kérések, amiket az önkormányzat benyújtott, azokat is
természetesen támogatni fogják.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a szerződő felek a síktalanítással kapcsolatban ugyan azok
lesznek, akik a korábbi időszakban. Négy cég végezte el ezeket a feladatokat, egy kivétellel
már mindenki válaszolt és mindenki pozitív választ adott, hogy ebben az évben is vállalja.
Ráduly Zsolt képviselő:
Megkérdezte, hogy ha holnap ónos eső esik, van aki síktalanítson.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Igen.
Mivel több kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
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A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
243/2015. (XI.26.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Város Önkormányzata és a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. közötti
közszolgáltatási szerződés módosításáról
(amely a TIVA-Szolg. Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 6/2015. (XI.26.)
számú alapítói határozatnak minősül)
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában
eljárva „Tiszavasvári Város Önkormányzata és a TIVA-Szolg
közszolgáltatási szerződés módosításáról” szóló előterjesztéssel
határozatot hozza:

Magyarország
helyi
biztosított hatáskörében
Nonprofit Kft. közötti
kapcsolatban az alábbi

1. A határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a TIVA-Szolg Nonprofit
Kft. (székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady Endre u. 8., képviseli : Szabó András
ügyvezető) és Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440 Tiszavasvári,
Városháza tér 4. szám, adószám: 15732468-2-15, bankszámla száma: 1174414415404761, képviseli: dr. Fülöp Erik polgármester) közötti közszolgáltatási szerződés
egységes szerkezetbe foglalt módosítását.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
3. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az egyszemélyes társaság legfőbb
szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való
közléssel válik hatályossá.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
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1. melléklet a 243/2015.(XI.26.) Kt. sz. határozathoz
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.,
adószám: 15732468-2-15,.KSH statisztikai számjele: 15732458-8411-321-15,
bankszámlaszáma: 11744144-15404761, OTP Bank Nyrt.), képviseli: dr. Fülöp Erik
polgármester, mint Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat)
másrészről
Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Kft. (székhely: 4440
Tiszavasvári, Ady Endre u. 8.) képviseli Szabó András ügyvezető, mint szolgáltató
(továbbiakban Szolgáltató)
együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek között, a mai napon, az alábbi feltételekkel:
I.
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 151/2015. (VI.25.) Kt. sz. határozatával (amely a 4/2015.
(VI.25.) számú alapítói határozatnak minősül) döntött a TIVA-Szolg. Kft. nonprofit
gazdasági társaságként való továbbműködéséről egyidejűleg kezdeményezte a
TIVA-Szolg Nonprofit Kft. közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét.
2. Az Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, a 14.§ (1) bekezdésében és a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 4.§ (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatokra tekintettel a Tiszavasvári város közigazgatási területén a
belvízelvezetési feladataival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére és
jogosultságok gyakorlására - a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel a
Szolgáltatót jelöli ki.
3. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződés és annak aláírása társasági és
képviseleti cégszabályait, illetve tudomása szerint harmadik felekkel szemben vállalt
kötelezettségeit nem sérti, továbbá megfelel a helyi közszolgáltatás ellátására való
jogosultság jogszabályi feltételeinek.
II.
A SZERZŐDÉS CÉLJA, TÁRGYA
1. A szerződés célja, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata eleget tegyen
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés
11. pontjában, a 14.§ (1) bekezdésében és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv.
4.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatainak.

7

2. Az Önkormányzat kijelöli és megbízza a Szolgáltatót Tiszavasvári város belterületi
belvízrendszerének üzemeltetésével kapcsolatban az alább meghatározott feladatok
ellátására, melyet Szolgáltató állami és önkormányzati támogatás ellenében végez:
- Az 1. pontban meghatározott feladat ellátásához szükséges géppark biztosítása, a gépi
erőt igénylő munkafolyamatok teljes körű ellátása.
- Szoros együttműködés a kézi munkaerőt biztosító Városi Kincstárral.
- Teljes körűen koordinálja a feladatokat és biztosítja a szakmai felügyeletet.
- Felügyeli az önkormányzati tulajdonban lévő szivattyúk működését, gondoskodik azok
javításáról, karbantartásáról, valamint a szivattyúházak karbantartásáról.
- A folyamatos rekonstrukcióra vonatkozóan tervet dolgoz ki, melyet jóváhagyásra a
Képviselő-testület elé terjeszt.
- A rekonstrukciók alatt feltárt, vízelfolyást akadályozó cső beszakadásokat feltárja, és
gondoskodik azok javításáról, cseréjéről.

III.
A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. A Szolgáltató a tervezésnél és az általa jelen szerződésben meghatározott
tevékenysége ellátása során kezelt eszközök üzemeltetésénél elsődlegesen
hatékonysági, gazdasági, takarékossági szempontok figyelembevételére köteles eljárni,
de ez nem fenyegetheti a feladatként ellátott kötelezettségek teljesítését.
2. A Szolgáltató az Önkormányzattal együttműködve a tevékenység megkezdése előtt
a működéshez szükséges engedélyeket beszerzi, a működés szakmai feltételrendszerét
biztosítja.
3. A vagyontárgyak biztosítása a Szolgáltató feladata.
4. A Szolgáltató feladata a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak megfelelő
munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályzatok kidolgozása, ezek betartása
és betartatása, illetve azok aktualizálása.
5. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a II. fejezetben foglalt feladatokat az
Önkormányzat utasításainak és érdekeinek, a helyi közszolgáltatás szakmai
követelményeinek megfelelően, a lehető legnagyobb gondossággal folyamatosan és
teljes körűen végzi. E kötelezettsége elmulasztásából eredő a Szolgáltató
érdekkörében felmerülő kárért teljes felelősséggel tartozik.
6. A Szerződő Felek a II. fejezetben meghatározott feladatok teljesítése érdekében
kötelesek együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. Amennyiben a
Szolgáltató a megbízást bármely okból nem tudja teljesíteni vagy a megbízás
teljesítésében akadályoztatva van, erről az Önkormányzatot haladéktalanul köteles
értesíteni. Az értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltató felel.
7. Szolgáltató köteles a tevékenységéből eredő, harmadik személyeknek okozott károkat
megtéríteni, amennyiben felelősségét jogerős kötelező bírósági vagy hatósági
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határozat megállapítja. Harmadik személyek felé kártérítési felelősséggel tartozik a
jelen szerződésben meghatározott feladatok elmulasztásával, illetve nem megfelelő
elvégzésével, vagy elvégeztetésével okozott károkért.
8. Amennyiben a közszolgáltatási feladatok teljesítése a Szolgáltatónak fel nem róható
okból átmenetileg megszakad, szünetel, illetve késedelmet szenved, azt a Szolgáltató
a külső körülmény megszűnését követően haladéktalanul köteles helyreállítani.
9. A Szolgáltató köteles a rendkívüli eseményekről azonnal, az előre nem látható
eseményekről utólag az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni és az
Önkormányzat részéről döntésre jogosult személlyel egyeztetni.
10. A Szolgáltató folyamatosan köteles tájékoztatni az Önkormányzatot a
közszolgáltatások elvégzésének mennyiségéről és minőségéről. A Szolgáltató a
Képviselő-testületnek a testület munkaterve szerint köteles beszámolni.
11. A Szolgáltató köteles gazdálkodásának mérlegadatait tartalmazó egyszerűsített éves
beszámolóját és üzleti tervét a jogszabályban előírt határidőre elkészíteni.
12. Az Önkormányzat jogosult a Szolgáltató tevékenységét ellenőrizni. Amennyiben a
Szolgáltató nem a megfelelő minőségű gazdasági színvonalon végzi feladatát, vagy
mulasztást követ el, a konkrét hiányosság pótlására az Önkormányzat haladéktalanul
felhívja a Szolgáltatót. A Szolgáltató a felhívásban foglaltaknak haladéktalanul
köteles eleget tenni.
13. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat pénzügyi-gazdasági
ellenőrzést végez az átadott pénzeszközök felhasználásáról, az ellenőrzés során az
Önkormányzat a könyvelésbe betekinthet.
14. A Szolgáltató köteles azonnal írásban jelenteni az Önkormányzatnak, ha
- 60 napon túli elismert tartozás állomány keletkezik,
- ellene csőd, vagy felszámolási eljárás indul, illetve ha végelszámolási
eljárás megindításáról határoz,
- az esedékes köztartozását nem tudja határidőre kifizetni,
- az általa kezelt önkormányzati ingatlanvagyonban 10 %-nál nagyobb
mértékű csökkenésről szerez tudomást, vagy
- a kezelt önkormányzati ingatlanokban súlyos környezeti veszélyeztetés
alakul ki,
- a belterületi belvízrendszer üzemeltetésének folyamatossága bármilyen
okból kifolyólag veszélybe kerül.
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IV.
A SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA
1. Az Önkormányzat a közszolgáltatás ellátását az alábbiak szerint finanszírozza:
-

az Önkormányzat által önként vállalt és kötelezően ellátandó feladatok
teljesítéséhez és a működési kiadások fedezetére pénzeszközt ad át az
Önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak szerint,

-

a fentiekben felsorolt közfeladat teljesítéséhez szükséges anyagai fedezet
figyelembevételével az Önkormányzat Képviselő-testülete az éves
költségvetésben szerepelteti, illetve meghatározza a Szolgáltató feladatainak
ellátásához szükséges forrásokat.

-

a költségvetésben szereplő összeget havonta egyenlő részletekben utalja át az
Önkormányzat a Szolgáltató számlájára. Amennyiben a Szolgáltató
tevékenysége ellátásához szükséges, úgy a költségvetésben szereplő összeg
keretén belül, a Szolgáltató indokolt írásbeli kérésére Önkormányzat
gondoskodik a havi részleten felüli összeg utalásáról.
V.
A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZÜNTETÉSE

1. A jelen szerződést a Szerződő Felek határozatlan időre kötik, melyet a másik félhez
intézett írásbeli nyilatkozattal, rendes felmondással 6 hónapos felmondási idővel, minden
negyedév utolsó napjára felmondhatnak.
2. A szerződés megszűntethető 3 hónapos rendkívüli felmondással. Az Önkormányzat a
szerződést rendkívüli felmondással az alábbi esetekben mondhatja fel:
a) a Szolgáltató ellen jogerősen felszámolási eljárás indult;
b) a Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét neki felróható módon
súlyosan megsértette, különösen, ha valamely közfeladatot az Önkormányzat ismételt
írásbeli felhívása ellenére nem lát el megfelelően.
c) a Szolgáltató a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat
súlyosan megsértette,
d) olyan jogszabályi változás következik be, amely kizárja a jelen szerződésben foglaltak
Önkormányzat részéről történő teljesítését.
3. A Szolgáltató a szerződést 3 hónapos rendkívüli felmondással abban az esetben mondhatja
fel, ha az Önkormányzat a jelen szerződésben meghatározott közfeladatok ellátásához
szükséges pénzügyi forrást nem tudja biztosítani és ezzel lehetetlenné teszi a Szolgáltató
ez irányú további működését.
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4. Amennyiben a szerződés valamelyik Szerződő Félnek felróható okból szűnik meg, úgy az
felelősséggel tartozik az okozott károkért, amely az Önkormányzat felróható magatartása
esetén az elmaradt díjakból és az egyéb költségekből áll.
5.

A Szolgáltató ellehetetlenülése esetén a Szolgáltató köteles biztosítani, hogy az
Önkormányzata a jelen szerződésben meghatározott feladatokat a lehető legrövidebb idő
alatt visszavehesse.

VI.
ÉRVÉNYESSÉGI KLAUZULA ÉS AZ ÍRÁSBELI FORMÁRA VONATKOZÓ
KÖVETELMÉNYEK, TITOKTARTÁS
1. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, a többi része hatályban
marad. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelen részt úgy
módosítják, hogy az érvénytelen résszel elérni kívánt cél megvalósuljon.
2. A szerződés teljesítése során a Szerződő Felek az írásbeliséget kötik ki. Erre tekintettel a
megállapodások, értesítések, nyilatkozatok, kiegészítések, módosítások csak annyiban
hatályosak, amennyiben azokat a Szerződő Felek írásban teszik meg. Írásbeli alaknak a
telefax, a levél és a pdf formátumban küldött email minősül.
3. A szerződés hatálya alatt, és a megszűnését követően is mindkét fél köteles titokként
kezelni az általa megszerzett információkat, és azokat csak annyiban hozhatják
nyilvánosságra, amennyiben az a szerződésben foglalt feladat megvalósításához
nélkülözhetetlen, illetve amennyiben ahhoz a másik Szerződő Fél hozzájárult.
4. A Szolgáltató jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a közzétételi
kötelezettség alapján az Önkormányzat a honlapján nyilvánosságra hozza jelen
közszolgáltatási szerződést annak hatálybalépését követően.

VII.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. A Szerződő Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetéssel kísérlik
meg eldönteni. Az egyeztető tárgyalások eredménytelensége esetén, a jelen szerződéssel
összefüggő jogvitáik esetére a Szerződő Felek értékhatártól függően alávetik magukat a
Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
2. A Szolgáltató jogosult a teljesítéshez harmadik személyt igénybe venni, magatartásáért
azonban úgy felel, mint a sajátjáért, ideértve a harmadik személy által az
Önkormányzatnak okozott kárért való felelősséget.
3. Jelen szerződésben nem szabályozottakra a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, Tiszavasvári Város Önkormányzata
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vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete, Tiszavasvári Város
Önkormányzata Képviselő-testületének határozatai, egyéb jogszabályok az irányadóak.
4. Jelen szerződés hatálybalépésnek feltétele, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete jóváhagyja.
A szerződést a felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
egyezőt helybenhagyólag a mai napon aláírják.

Tiszavasvári, 2015. …………………….

…………………………….
Dr. Fülöp Erik
polgármester
Tiszavasvári Város Önkormányzata

…………………………….
Szabó András
ügyvezető
Tiszavasvári Településszolgáltató és
Vagyonkezelő Kft.

Záradék
Fenti szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 243/2015. (XI.26.)
kt. sz. határozatával hagyta jóvá.

Tiszavasvári, 2015. ……………….

Dr. Fülöp Erik
polgármester
Tiszavasvári Város Önkormányzata
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Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a városi köztemető jövőbeni üzemeltetéséről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2 igen szavazattal, 2
tartózkodással, ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elutasítását javasolja a képviselőtestület számára.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 tartózkodással a
határozat–tervezet elutasítását javasolja a képviselő-testület számára.
Hozzászólások:
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Köszönti Lippai Lajost, a temető szolgáltatási tevékenység üzemeltetőjét. Elmondta, hogy a
korábbi időszakban is voltak olyan testületi döntések, amiket az idő igazolt, hogy bevált,
vagy nem vált be. Természetesen ha nehézségeket találnak, vagy olyan feladatokat látnák
maguk előtt, amelyekkel nem tudnak megbirkózni, vagy nem tudnak megküzdeni, minden
döntésüket felül lehet vizsgálni. Amikor az Ifjúsági Tábor üzemeltetésének bérbeadásáról
beszéltek, amely saját céghez került, saját Közétkeztetési Nonprofit kft-hez került, akkor is
bennünk is és a Kft. ügyvezetőjében is volt egy kis félsz, hogy meg akarnak-e ezzel küzdeni,
kell-e nekik ez a nem túl hálás feladat, vagy nem. A most előterjesztett ifjúsági tábor
beszámolóból is kiderül, hogy milyen nagyszerű munkát végeztek. Viszont három, négy év
kellett ahhoz, hogy ilyen szempontból kicsúcsosodjon, és megötszörözték, meghatszorozták
az ifjúsági tábor látogatottságát. Egy kis pályázati segítséggel, de még nagyobb odafigyeléssel
és energiával nagyon szépen rendbe lehetett rakni az ifjúsági tábort. Hasonló jellegű
koncepció volt korábban a piac üzemeltetésével kapcsolatban, amit szintén a Közétkeztetési
Nonprofit Kft. kapott meg. Emlékezteti a képviselő-testületet a
Strandfürdő Kft.
konstrukciójára is, ahol szintén idővel még a szkeptikusokat és azokat a városlakókat is
sikerült meggyőzni, akik nem bíztak abban, hogy ez egy sikeres hasznosítási módja lehet a
városi strandfürdőnek.
Hasonló jellegű gondolatok fogalmazódtak meg benne az utóbbi időben. A temető
üzemeltetési szerződése december 31-én le fog járni. Rendkívül összetett és rendkívül
bonyolult feladat ami a temető üzemeltetéssel, működtetéssel jár, azt gondolja, ha egy rövid
időn belül az önkormányzat látja azt, akár intézményen, akár gazdasági társaságon keresztül,
hogy képesek üzemeltetni, képesek ebből profitálni, illetve fejleszteni a temető területét,
akkor ebből sok szép és jó kisülhet. Hamarosan kiírásra kerülnek a különféle pályázatok,
ezek közül talán az egyik legjelentősebb ami az önkormányzatot érinti, a TOP-os pályázati
kiírások, ebben kifejezetten lehet temető jellegű fejlesztéseket, felújításokat végezni, erre az
önkormányzatok, önkormányzati intézmények, valamint önkormányzatok 100 %-os
tulajdonban lévő társaságai pályázhatnak. Ez is abba az irányba billentette, hogy próbáljuk
meg így. Ez nem azt jelenti, hogy magát a temetkezési szolgáltatást is az önkormányzat
végezné. A temetkezési szolgáltatásra meg vannak a szakemberek, akár a korábbi
üzemeltetőnek a végzettsége, képzettsége, cége. A kettő elválik. A temető üzemeltetési
kérdéskörben nagyobb lehetőség van, ebből az önkormányzat jobban tud profitálni, illetve
nagyobb nagyságrendű fejlesztéseket tud végrehajtani, mint ami az utóbbi években
bekövetkezett, vagy nem következett be a temető területén.
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Balázsi Csilla képviselő:
Elmondta, hogy Pénzügyi Bizottsági ülésen már jelezte, hogy hozzávetőleges működési
költségvetést azért elvártak volna. Vette a bátorságot és a 2014-es Lippai Kft beszámolóját
átnézte. Ennek a tevékenységnek 2014-ben 6 MFt-os árbevétele volt, ebből 2,5 MFt sírhely
értékesítés volt. A kiadások körülbelül lefedik a működési kiadásokat, de általában a
vállalkozó annyi költséget tesz be a kimutatásába, hogy a bevétellel el tudjon számolni.
Átnézve feltűnt, hogy bizonyos költségelemek így is hiányoznak, üzemanyag, tisztítószer,
irodaszer, gépkocsi üzemeltetés, sírhelyek kialakítási költsége. Elviekben az üzemeltetőnek
sem biztos, hogy ez gazdaságos lenne, de a többi tevékenységével ezt a költséget ki tudja
gazdálkodni. Véleménye, hogy ez a tevékenység az önkormányzatnak minimum 2-3 MFt
veszteséget fog hozni, ha rendelkezik is a megfelelő eszközökkel, semmilyen extra
beruházás, működési kiadása nem lesz. A testület hetekig, hónapokig nézte át a költségvetést,
hogy honnan lehet ezer forintot megtakarítani és a jövő évi költségvetésben közel 2-3 MFt-os
mínuszt bele tesznek. A 2014-es költségvetés tárgyalásakor Tündik képviselő társa javasolta,
hogy a költségvetésben lévő célzott támogatást fordítsák rá a temetőre, lehetne fejleszteni. A
válasz akkor az volt, hogy ezt másra is fel lehet használni. Ha akkor fordítottak volna
üzemelési költségre ezt az összeget , nem lenne most ilyen gond, hogy ettől a 7 MFt normatív
támogatástól elesnek, már itt lenne a városnak. Hibát követtek el. Ez a 7 MFt-os költségvetés
maximum két év múlva jöhet, feltéve, ha ugyan ilyen költségvetési elszámolási rendszer lesz.
Másik észrevétele, hogy ha két szervezethez kell menni egy gyászoló családnak, elég
bonyodalmas lesz. Eddig volt egy telefonszám, vagy kiment egy családtag a temetőbe és
meg tudta beszélni a kft. dolgozójával és minden el lett intézve. A családról óriási teher le
volt véve pont azokban a percekben, amikor gyász van, nem kellett hivatalokhoz rohangálni.
A gyászoló család nem fogja tudni, hol kell kezdeni az ügymenetet, Kincstárnál, Kft-nél.
A költségek vizsgálatánál a kft. által egy gondnok bére lett elszámolva, havi 154 eFt-os bér,
ami egy ember bérköltsége, de a kegyeleti szertartásokon legalább négy, vagy öt embernek ott
kell lenni. Fel van-e készülve a Kincstár arra, hogy mentálisan felkészített szakembereket
tud-e alkalmazni, nehogy komédiába menjen egy temetés, fogják-e vállalni azok az emberek,
akikre gondol a Kincstár, hogy ezeket a temetéseket asszisztálják. Ha fejleszteni akar az
önkormányzat, a Kft-vel is megoldható lenne bármikor együttműködési megállapodás
keretében. Ez nem lenne akadály arra, hogy fejlesztések történjenek a temetőben.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy nem szeretne azzal foglalkozni, hogy képviselő
asszony beszámoló alapján kiszámolta, hogy mennyi veszteség lesz. Az ifjúsági tábor, a
piac, vagy a strandfürdő kft. koncepciója előtt is megkapta ugyanezeket a félelmeket,
ugyanezeket a nehézségeket, hogy sem az önkormányzat, sem az intézménye, nem tudja
majd ezeket a feladatokat ellátni, csak a volt szervezet. Az utóbbi időben nem működött jól,
sok volt a visszajelzés. Hiányolta, hogy nem történtek olyan jellegű fejlesztések, amiket az
utóbbi időben el kellett volna látni. Van ebben tartalék, van ebben lehetőség. Természetesen
nagy kihívás, nagy feladat. Össze kell hangolni bármelyik temetkezési szolgáltatást végző
szervezettel a munkát. Amíg ezt nem próbáljuk meg, nem látjuk, előre ne mondjuk azt, hogy
ez csak veszteséget termel az önkormányzatnál, ezt csak rosszul lehet csinálni.
Úgy érzi, hogy azok a koncepciók, amiket az elmúlt időszakban megfogalmaztak és az idő
bennünket igazolt, az mindegyik abba az irányba mutat, hogy igenis merni kell, bátornak kell
lenni és vállalkozni kell és akár egy ilyen feladatot is el tudnak látni. Abban az esetben, ha ez
a konstrukció nem jó, nem feltétlenül a Kincstárnak kell ezt a feladatot ellátni, viszont ebben
sokkal nagyobb és sokkal több lehetőség van. Nem tudja elfogadni, hogy előre elkönyvelünk
valamit, hogy valami veszteséges és ne csinálják.
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Balázsi Csilla képviselő:
A bevétel általában adott, a statisztikák alapján meg lehet állapítani, hogy hány halott van a
városban évente, azt nem lehet növelni. A halottak számát kell megnövelni Tiszavasváriban
és akkor a működési költségeket lefedi. Egy tábornál, vagy egy strandnál azért lett nagyobb
bevétel, mert növelték a kihasználtságot. 10-20 fő plusz, mínusz a halottak száma a városban,
csak azzal lehet bevételt növelni, ha a szolgáltatások árát megemeljük, ami a városlakóknak
nem fog tetszeni.
Kovácsné Nagy Julianna képviselő:
Elmondta, hogy a
Szociális és Humán Bizottság ülésén tartózkodott a vélemény
nyilvánítástól a félelmei miatt. Most Balázsi Csilla hozzászólásából azt a mondatot ragadta
meg, hogy volt már korábban egy rossz döntésük. Most is hibát követnénk el, ha nem
ragadnák meg a lehetőséget.
Balázsi Csilla képviselő:
Elmondta, hogy nem nagy költségvetési szakértő, de gondolja, hogy ez arról szól, hogy mit
fordít az önkormányzat működésre. Most is más szervezeten keresztül fogja elkölteni az
önkormányzat a támogatást. Ha az üzemeltetővel köt az önkormányzat egy megállapodást,
megmondja mit kell elvégezni, el lenne költve. Ha 100 eFt-ot adott volna az önkormányzat a
temető fejlesztésére, de sosem adott, 20 éve nem került önkormányzati pénz a temetőbe. Azt
tudja elképzelni, hogy két év kell ahhoz, hogy valaki megszerezze a képesítést ahhoz, hogy
kompletten a temetői szolgáltatást át tudja venni úgy, hogy megfeleljen minden tekintetben.
Két év múlva meg lesz az a cég, aki át tudja venni, ez az első lépés, várják ki fog ilyen
iskolába menni.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Bármilyen koncepciót szívesen elfogad. Ilyen nagyságú, ilyen fejlődő településnek ez a
temető nem sikertörténete. Hiányolja, hogy évek óta nem történik semmi.
Megérkezett Sipos Ibolya, így a képviselő-testület 10 fővel továbbra is határozatképes.
Lippai Lajos a Lippai és Lippai Kft. ügyvezetője:
Tisztelt Polgármester Úr! 20 éve végzik ezt a tevékenységet, egy forintot soha nem kaptak a
várostól. Idén polgármester úr leírta, hogy mit kell csinálniuk, meg is tették. Az épületet
kifestették, beázást megszüntették. Minden olyan kérést teljesítettek, amit az önkormányzat
kért tőlük. Az üzemeltetéssel kapcsolatban kisebb problémák igen vannak, voltak jelzések, pl.
ki kellett volna a nyírfát vágni, mert a nyírfáról a galamb oda piszkolt a sírra. Megpróbáltak
mindenkinek eleget tenni, ami persze lehetetlen.
Tudja, hogy a városlakóknak a sérült lelkű helyzetében ez után sokkal nehezebb dolga lesz.
Úgy gondolja, hogy ha lehetne, az önkormányzat bérbe adná azt az épületet, amiben most
vannak és egy íróasztalt felajánl annak az üzemeltető cégnek, aki ezt végezni fogja, hogy
ketten együtt, meg lehet csinálni. Több bevétel csak akkor lesz, ha árat emelünk, 10 éve nem
emeltek árat, kivéve a tavalyi 5 eFt-os emelés. Köszöni eddig is a lehetőséget, köszöni, hogy
eddig is csinálhatták a dolgukat.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Ennek a kidolgozása az elkövetkezendő egy-két hétnek az időszaka lesz. Valóban
beszélgettek arról, hogy magát a temetkezési tevékenységet hogyan tudná a Kft. továbbra is
ellátni. Nem feltétlenül tudja elfogadni, hogy az elengedhetetlen minimális felújítási
munkálatokat amire mi felkértük, vagy felszólítottuk a kft-t, elvégezték. Nagyobb ívű
fejlesztések nem történtek meg.
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Az, hogy a kft. partner a temetkezési tevékenységek ellátásában, evidenciaként kezeli, eddig
sem volt ezzel semmi probléma, a jövőre nézve össze kell hangolni, hogy zökkenőmentes
legyen, hogy ne legyen benne olyan nehézség, amitől Balázsi Csilla képviselő is tart. Nagy
reményekkel vág bele ebbe a feladatba, mindenkinek pozitívabban kellene hozzáállni ehhez
a kérdéskörhöz. Nincs semmi előre eldöntve, ha levonják a tanulságot és a későbbiekben azt
látják, hogy nem jó döntést hoztak, bármikor az önkormányzat megpályáztathatja,
visszavonhatja ezt a döntését. Látni kell, hogy mik az elért eredmények, mik a nehézségek,
akkor fogják látni, hogy jó volt-e ez a döntés, vagy nem.
Ráduly Zsolt képviselő:
Elmondta, hogy Császár József mondata ugrott a fülébe, amikor az előző ülésen azt mondta,
hogy nem akarja a televízió előtt olyan szavakkal illetni a közmunkásokat hogy azokra
semmit nem lehet bízni, mert még a szemetet is úgy szedik össze, ahogy nem kellene.
Nehezen kezelhető a társaság. Bizottsági ülésen jegyző asszony mondatának a lényege az
volt, hogy ha nem sikerül, oda adjuk valakinek 1-2 éven belül. A karbantartásra, fűnyírásra,
stb. ez a társaság erre nem alkalmas. Ha lenne négy fő állandóra felvett ember, aki tudja, hogy
biztos munkahelye van, egy évig minimum ott dolgozik és megtanulja hogy kell, mint kell
csinálni ott a feladatokat az lenne a megfelelő, nem az, aki bizonytalan három hónapos
közmunkában dolgozik.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy nem a három hónapos szerződéssel, három
osztállyal rendelkező, soha életében nem dolgozó személyekre gondolt. A kőműves brigád
értékteremtő munkát végez, pl. zöld liget melletti fal elkészítése, sportcsarnok lépcsőjének
elkészítése, virágládák, stb. A kincstárnál vannak olyan személyek, akik rá tudnak ülni egy
traktorra, bármilyen jellegű dolgot rájuk lehet bízni. Országos szinten is van értékteremtő
közmunka és van olyan közmunka is, aminek az a lényege, hogy azok a személyek kerüljenek
visszavezetésbe a munka világába, mert soha életükben nem dolgoztak. Olyan embereket
szeretnénk ott is foglalkoztatni, akik értékteremtő munkát végeznek, akik a kincstárnál
karbantartással, villanyszereléssel, burkolással foglalkoznak. Megszoktuk, hogy volt segítség
a Szociális Otthon karbantartói csoportjától is, a központi orvosi rendelő felújítása kapcsán is
besegítettek azok a szakemberek is.
Ráduly Zsolt képviselő:
Sérelmezi, hogy megint nem kaptak számokat, kaptak egy olyan előterjesztést, ahol két
alternatíva van: a TIVA-Szolg Kft jelenleg szóba sem kerül, eleve előre eldöntött tény, hogy a
Városi Kincstár fogja végezni. Az előterjesztés alapján nincs választási lehetőségük. Már a
költségvetésbe be van állítva a Városi Kincstárba egy fő felvétele. Megint egy olyan
előterjesztést kaptak, aminek az a lényege, hogy bejönnek, aki akarja hitelesíti, meg van
szavazva. A TIVA-Szolg Kft-t meg sem hallgatták, nekik van-e elképzelésük, hogyan
végeznék ezt a tevékenységet, mint a város cége, lehet, hogy vállalkozó szellemben más a
hozzáállása. Nincs döntési jogkörük, nincs mit összehasonlítani, hogy a TIVA-Szolg Kft-t
választja, mert ő letette az asztalra a konkrét tervet, vagy a Városi Kincstárt választja mert ő
letette az asztalra a konkrét tervet számokkal alátámasztva. Annyi van, hogy polgármester úr
ezt szeretné, megbeszélte valakikkel, nincs megelégedve Lippai Lajos fejlesztéseivel, ezáltal
szavazzák meg, hogy ő csinálja a temetkezést, a működést pedig a Városi Kincstár, és
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ha nem sikerül a városnak, akkor majd valaki megcsinálja két év múlva, akinek addig meglesz
a kegyeleti végzettsége és tuti biztos befektetés, innentől kezdve egy jó üzlet. Ez a koncepció
nincs kidolgozva, van egy hónap, hogy majd lesz valahogy a temetés január 1-től, így nem
fogja támogatni ezt az előterjesztést.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Meglepődött volna, ha támogatja.
Császár József képviselő:
A szolgáltatást továbbra is Lippai Lajos végzi, az üzemeltetést fogja az önkormányzat
végezni, az önkormányzatnak a működtetésre sokkal nagyobb pályázati lehetőségei vannak,
mint egy vállalkozónak és évtizedek után lehet egy nagyobb fejlesztést is végezni a temetőn,
mint ami idáig történt. A kerítést is közmunka programban valósítottuk meg. Hatalmas
változások igazán nem történek, a jövőben nagyobb dolgot tudnánk fejleszteni.
Balázsi Csilla képviselő:
Az önkormányzatnak eddig is lehetősége lett volna a temető működésébe támogatást adni. A
koncepcióban is az van, hogy ha nem működik át kell adni másnak. Az önkormányzat a
szerződés időtartama alatt nem tett annak érdekében, hogy ezeket várjuk el a szolgáltatótól.
Azért ők a képviselő-testületi tagok, hogy ha valamit látnak, hogy nem felel meg, közben
figyelmeztetik a vállalkozót, hogy ezek az elvárások, felhívják a figyelmét a problémára.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Hangsúlyozta, hogy az Ifjúsági Tábort, vagy a Strandfürdő Kft-t sem kell figyelmeztetni,
hogy mit csináljon. Ha valakinek oda van adva egy feladat, ne az ő feladata legyen, ahelyett
az ember helyett ne ő gondolkodjon, hogy hol van lehetőség, hol tud fejleszteni.
Balázsi Csilla képviselő:
Véleménye, hogy nem lehet összehasonlítani a kettőt. A vendégszámok növelésére van egy
koncepció a táborban és a strandon. A temetőnél korlátozottak a bevételi határok, oda
önkormányzati pénzt kellett volna biztosítani. A Kft-nek 2014. évben 4 MFt adózott
eredménye volt más tevékenységgel együtt. Nincs olyan mozgástere, hogy milliós
befektetéseket elvégezzen, ahhoz az önkormányzatnak pénzt kellett volna biztosítani a
temetőnek, pénz nélkül nem lehet dolgokat megcsinálni.
Kovácsné Nagy Julianna képviselő:
Tökéletesen igaz az, hogy kellett volna, de nem tették. Hibáztak, hogy nem adták oda a 100
eFt-ot de most ne hibázzanak abban, hogy itt a lehetőség, a központi költségvetésből 7 MFt-ot
fognak kapni.
Balázsi Csilla képviselő:
Másképp is megkaphatják, akkor is jár, ha egy másik szervezet végzi, együttműködik az
önkormányzattal, az önkormányzat oda adja azt a 7 MFt-ot a vállalkozónak.
Szőke Zoltán képviselő:
Elmondta, hogy nagyon sok új információt nem fog hozzátenni, mert Balázsi Csilla és Ráduly
Zsolt maximálisan elmondta azt, hogy milyen bizonytalanságok és milyen kételyek vannak
ebben a napirendben, tehát abban, hogy az önkormányzat üzemeltetése veszi vissza a városi
köztemetőt. Polgármester úr azt mondta, hogy meglepődött volna, ha Ráduly Zsolt támogatja
ezt az előterjesztést. Mi is meglepődtünk volna, ha kapunk egy normális előterjesztést.
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Választ kér arra, hogy miért nincs itt a TIVA-Szolg Kft. koncepciója, miért nincs itt az ő
képviseletében valaki. Miért nincs itt a Városi Kincstárnak a képviselője.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Hangsúlyozta, hogy ő készíti el az előterjesztést.
Szőke Zoltán képviselő:
Véleménye, hogy ez egy kidolgozatlan, semminek nevezhető előterjesztés. Egy előterjesztés
nem így néz ki. Polgármester Úr elvárja, hogy döntsenek, de mi alapján. Le van írva az
előterjesztésbe, mik az elképzelések, de előttük semmi nincs. Balázsi Csilla pénzügyileg
kimutatta, hol van a kockázat. Polgármester Úr jön példákkal, hogy városi piac, tábor,
egyebek, az Egészségügyi Kft-vel mi a helyzet, arra is azt mondták, hogy milyen gazdaságos,
milyen jó lesz. Megkérdezte, hány millió forint veszteséggel zárta az évet a Kft. Nem hiszi,
hogy ez alapján az előterjesztés, gondolatmenet alapján bárkinek oda kellene adni. Van egy
működő köztemető, vagy egy 20 éve köztemetési szolgáltatást végző és üzemeltető
vállalkozó, akivel lehetett volna együttműködni, együtt gondolkodni. Polgármester úr 2010.
óta mit tett, hogy pozitív változás történjen, úgy gondolja, hogy semmit. Nem hiszi, hogy ez
az előterjesztés arról szól, hogy polgármester úr komolyan venné a köztemető üzemeltetését.
Ez az előterjesztés csak arról szól, mint ahogy a jegyző asszony is mondta, hogy próbálják
meg, 1-2 év múlva visszaveszi a város és kijelentik, hogy nem működik. Már a fejekben
meg van az a személy, akinek ki lehet adni vállalkozásba és annak milyen jó lesz.
Elmondta, hogy a tiszavasvári emberek gyászával és fájdalmával játszani nem lehet. Nem
lehet kockáztatni azt, hogy január 1-től hogyan fog működni a köztemető, nem lehet esélyt
adni arra, hogy ha a közfoglalkoztatott kikerül oda és a gyászoló család azt látja, hogy a
sírokon üldögélnek. Nem lehet úgy előkészíteni egy ilyen előterjesztést, hogy az megfeleljen
és 100 %-osan rendben legyen január 1-től. Lehet egy városi piaccal, vagy ifjúsági táborral
szórakozni, hogy azt majd valahogy működtetjük és talán jól fog működni, itt az emberek
érzelmeiről, érzéseiről, gyászáról van szó. Eddig egy ügyintézéssel le lehetett bonyolítani.
Senki nem tud semmit se pénzügyileg, se emberileg. Véleménye szerint ez az előterjesztés ez
az előterjesztés nem támogatható.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Megköszönte Szőke Zoltánnak az enyhén politikai töltetű hozzászólását. Ha január 1-től
lesznek nehézségek, anomáliák, azokat el fogja fogadni, előre ne bírálja sem őt, sem a Városi
Kincstárat. Várja bármilyen jellegű előterjesztésének az elkészítését.
Szőke Zoltán képviselő:
Szerinte ez Polgármester Úr felelőssége, végezze a munkáját ahogyan kell, úgy, ahogy
normális településen egy polgármester azt megteszi.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Megjegyezte, hogy ő maximálisan elégedett ezzel az előterjesztéssel.
Szőke Zoltán képviselő:
Véleménye szerint elég alacsony a színvonala.
Mivel több kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
244/2015.(XI.26.) Kt. sz.
határozata
a városi köztemető jövőbeni üzemeltetéséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és temetkezési
tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében
eljárva „a városi köztemető jövőbeni üzemeltetéséről” szóló előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület
1. úgy dönt, hogy a Városi Köztemető (Tiszavasvári, Vörösvári u. 2.) üzemeltetését
2016. január 1-jétől Tiszavasvári Város Önkormányzata látja el a Városi Kincstár
intézménye útján.
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Lippai
és Lippai Temetkezési Szolgáltató Kft. közötti kegyeleti közszolgáltatási szerződés
megszűnésével kapcsolatos intézkedések megtételére (átadás-átvétel leltár szerint,
mérőórák leolvasása, elszámolás stb.)
3. felkéri a polgármestert, hogy
a.) az előre megépített sírhelyekkel kapcsolatban folytasson egyeztetést az
önkormányzat jogi képviselőjével, ennek eredményéről tájékoztassa a
Képviselő-testületet.
b.) a temető üzemeltetését
megállapodást módosítsa.

végző

Határidő: 2015. december 31.

intézménnyel

kötött

együttműködési

Felelős: dr. Fülöp Erik
Polgármester

c.) Az előre megépített sírhelyek értéke vonatkozásában az egyeztetés
eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet.
Határidő: 2016. február 28.

Felelős: dr. Fülöp Erik
polgármester

4. felkéri a Lippai és Lippai Kft. ügyvezetőjét, hogy a Városi Köztemető – 2015. évre
vonatkozó - üzemeltetéséről számoljon be a Képviselő-testületnek legkésőbb 2016.
február 28. napjáig.
Határidő: 2016. február 28.

Felelős: Lippai és Lippai Kft.
ügyvezetője
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Tárgy (3.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az Ifjúsági Tábor 2015. évi üzemeltetéséről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestület számára.
Hozzászólások:
Balázsi Csilla képviselő:
Elmondta, hogy a beszámolóban megragadta az a mondat, hogy a tábort már másfél
hónapos gyerektől a nyugdíjas korig látogatják, elég jelentősen nőtt a vendégek száma, illetve
a strandnak a beszámolójában pedig szerepel, hogy a kemping bővítése jövőre meg fog
valósulni, tehát ott is jelentős szálláséjszaka szám várható. Információja szerint az
üdülőtelepen is egyre inkább van sikere, hogy az üdülőket is bérbe adják.
Javasolta, hogy el lehetne azon gondolkodni a testületnek, illetve a hivatalnak, hogy május 1től idegenforgalmi adót vezessen be. Nem nagy adminisztrációs terhet jelentene a városnak,
mivel minden hónapban adják az adóbevallást a vállalkozók. A hivatalnak a bevételt
könyvelni kell, a szálláshelyeken a vendégkönyvet vezetni kell, könnyen ellenőrizhető. Nem
nagy bevétel lenne, de mire összeérnének azok a fejlesztések a városban ami a
vendégéjszakák számát jelentősen emelné, egy beindult adónem lenne a városban, már csak a
bevételeket kellene beszedni.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Egyetértett azzal, hogy érdemes megvizsgálni pénzügyi szempontból is a javaslatot.
A napirenddel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy 2012-ben amikor a Közétkeztetési
Kft. átvette a tábor üzemeltetését, a vendégéjszakák száma 540 volt, az előző időszakban 0, az
utolsó egy-két évben szinte nem is üzemelt az ifjúsági tábor. Az 540 fős vendégéjszaka a
2015-ös évre 3.300-ra nőtt, ez hatszoros emelkedés. Tudva és látva azt, hogy a kézilabda
tábortól a horgásztáboron keresztül, egyházi jellegű táborok, rendezvények tömkelege valósul
meg náluk, ezért óriási elismerés, óriási köszönet illeti meg őket a képviselő-testület nevében.
Tudja és látja, hogy magának a közétkeztetési, gyermekétkeztetési, piac üzemeltetési
feladatok, rendezvények szervezése mellett ez óriási feladat. A jó gazda szemével próbálják
üzemeltetni és működtetni a tábort. Reméli, hogy a továbbiakban is ilyen szép adatokat és
számokat fognak látni.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
245/2015. (XI. 26.) Kt. számú
határozata
Tájékoztató az Ifjúsági Tábor 2015. évi üzemeltetéséről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. tiszavasvári Ifjúsági
Tábor üzemeltetéséről szóló 2015. évi tájékoztatóját elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy
tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét a Képviselő-testület döntéséről,
kérje fel a Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a Kft. a 2015. éves pénzügyi beszámolója
kertében tájékoztassa a Képviselő-testületet a táborral kapcsolatos 2015. évi
bevételeiről, illetve kiadásairól.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (4.np.):
Előadó:

Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett
munkájáról
Dr. Fülöp Erik polgármester

Ezt követően Dr. Fülöp Erik polgármester beszámolt a két Képviselő-testületi ülés között
végzett munkájáról a képviselők számára, az alábbi táblázatba foglaltaknak megfelelően:
Jelentés a polgármester két Képviselő- testületi ülés között végzett munkájáról
Ssz.

1.

2.
3.

Lakatos József Gusztáv a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
Aktuális kérdések
2015. október 29. elnöke
megbeszélése
Kábítószerügyi Egyeztető
2015. november Fórum "Az élet labirintusa"
02.
című kiállítás
Megnyitó
2015. november
02.
90 éves köszönés

4.

2015. november
04.

Fekete Erika a Tiszavasvári
Egészségügyi Nonprofit Kft.
ügyvezetője

5.

2015. november
06.

Gazdag József a Tiszavasvári
Olimpiai Baráti Kör vezetője

Egyeztetés

6.

2015. november
09.

KalászNet Kft.

Televízió szolgáltatással
kapcsolatos kérdések,
problémák megbeszélése

Dr. Juhász Erika fogszakorvos

Szerződésmódosítással
kapcsolatos egyeztetés

9.

2015. november
10.
2015. november
12.
2015. november
12.

10.

2015. november
13.

7.
8.

15.

2015. november
16.
2015. november
18.
2015. november
19.
2015. november
23.
2015. november
23.

16.

2015. november
25.

11.
12.
13.
14.

Aktuális kérdések
megbeszélése

Katasztrófavédelmi felkészítő-Nyíregyháza
90 éves köszönés
Lippai Lajos a Lippai és Lippai
Temetkezési Szolgáltatási Kft
ügyvezetője

Aktuális kérdések
megbeszélése

Nácsa Balázs a Tiszatér Társulás
ügyvezetője, Pethe László a
Tiszatár Társulás munkatársa

Aktuális kérdések
megbeszélése

Biogáz üzem
Makra Zoltán Nyírrehab tex Kft.

Fórum, alapkő
Aktuális kérdések
megbeszélése

Városi Televízió

Interjú

Kölcsey Televízió

Interjú

Krasznainé dr. Csikós Magdolna
a Városi Kincstár vezetője

Aktuális kérdések
megbeszélése
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A Képviselő–testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester jelentését a két Képviselő–
testületi ülés között végzett munkájáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Kiegészítésként elmondta, hogy a jelentésből kimaradt, hogy múlt héten volt Tiszadobon
LEADER Társulási ülésen. Korábbi időszakban Tiszavasvári teljes városi lakossággal
szerepelhetett, az idei évtől a 2014-2020-as ciklusban ez sajnos változott, csak külterülettel
vehet részt a LEADER pályázatok keretében. Ennek az az oka, hogy a TOPOS források,
kiírások elsődlegesen a nagyobb városok céljait fogják szolgálni, azokban sok mozgástér
lesz. A LEADER Egyesület tovább fog működni, a működési jellegű kiadásokat megkapták a
hivatalos szervektől, viszont a pályázati keretösszeg az a korábbi ciklusnak az ötödére
zsugorodott, 10 település pályázhat, 320 MFt keretösszeg van, viszont ez Tiszavasváriban
nehézséget okozhat,
mivel csak külterülettel tudunk pályázni és elsődlegesen
gazdaságfejlesztési és turisztikai jellegű kérdéskörökre. Bízik benne, hogy azért tud olyan
lehetőségeket felsorolni, amiből profitálhat a külterület és fejleszteni tud.
Ráduly Zsolt képviselő:
Észrevételezi, hogy a találkozók közül még egy dolog kimaradt, tudomása szerint az érpataki
polgármesterrel is részt vett polgármester úr telepi bejáráson, egyeztettek a cigány kérdésben.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy nem vett részt a bejáráson, megkeresték és
amikről beszéltek.

voltak olyan kérdéskörök,

Ráduly Zsolt képviselő:
Egy évvel ezelőtt volt a Forgács féle ügynek vége, azóta várják a cselekvési stratégiát, hogy
az ott lévő csúnya állapotokat az ígérethez híven valamilyen módszerrel megoldjuk. A
Forgács féle szelíd vonal megbukott, most mennek az érpataki beperelt úriember
módszereivel. Ismét nem kormányzati megoldással együtt oldják meg a cigány kérdést,
hanem az érpataki polgármesternek az eszement ötleteit fogjuk megvalósítani. Milyen
elképzelés van erről. Borzasztó állapotok uralkodnak, ennek az állapotnak nagy része az
oktatáson csapódik le. Önkormányzat, oktatás és állam találhatna megoldást erre az állapotra,
de most megint az érpataki polgármester úrral foglalkoznak.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy beszélgettek és az érpataki modellnek is vannak olyan jellegű részletei, amik
hasznosíthatóak, beválnak. Boncolgattuk ezeket a kérdésköröket cselekvési terv szinten is,
szociális területen is intézményvezető asszonnyal, hogy lehet lépni minél hamarabb. Ha valaki
jön, meglátogat, szívesen szokta fogadni, amíg nem él vissza a bizalmával. Kinek mennyi
pere van, legyen a magánügye. Ha valaki felkeresi és a segítségét ajánlja fel, elfogadja. A
Forgács féle vonalban is voltak jó és kevésbé jó ötletek. Egy biztos, hogy valamit csinálni
kell.
Ráduly Zsolt képviselő:
Szeretné tudni, hogy mikor: választás előtt fél évvel lesz cigány stratégia, vagy addig
megoldják a problémát. Jön a tél, a hideg, járványok, kosz, az úton gödrök vannak. Nem tud a
gyerek onnan kijönni úgy, hogy ne legyen tiszta sár a lába. Ez mind olyan önkormányzati
feladat, ami az oktatást is sújtja, ez közös. Ha szükséges, ők leteszik a javaslataikat az oktatás
részéről az önkormányzatnak, mi az amit meg tudunk valósítani, de nem látjuk azt, hogy
lenne konkrét elképzelés.
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Dr. Fülöp Erik polgármester:
Van egy határozat erről, több mint tíz pontja van, határidőkkel.
Császár József képviselő:
Nagyon rossz helyre irányította képviselő úr a kérdéseket. A parlamentbe kellene, ugyanis
1990. óta a halmozottan hátrányos helyzetű emberek sorsa nem változik, hanem inkább
süllyed. Ez az idáig kormányon lévő pártoknak a mulasztásai miatt történik. Ha valami
komoly változást várunk, fentről kell várni, mert itt lent bármit léptünk, volt olyan lépés,
amiben két hét alatt olyan rendeleteket hoztak, hogy azonnal meg kellett szüntetni és
visszavonni azokat a lépéseket, amiket tettünk. Lehet beszélni oktatás terén, de annak is az
anyagi háttere fent valósul meg.
Ráduly Zsolt képviselő:
Biztos, hogy vannak megoldások, mert vannak települések, ahol vannak megoldások. Ez csak
úgy lehetséges, ha mindenki együttműködik, nem önállóan, egy irányvonal alapján.
Legközelebb iktassunk be napirendet a cigány cselekvési tervről, mert így csak húzzuk az
időt.
Kovácsné Nagy Julianna képviselő:
Véleménye szerint nem szimpatikus ez az egymásra mutogatás. Szimpatikus, hogy az iskola
részéről Ráduly Zsolt képviselő le fog tenni egy javaslatot, de hol van a többiek hozzászólása
a testületi üléseken, hol van Balogh képviselő úr javaslata, kérése. Bántjuk az érpataki
polgármestert, akit nem is ismerünk. Ne hozzanak ide más példákat, csak mindig magukból
induljanak ki. Kényes ez a kérdés, de egymás között beszéljék meg és tartsák tiszteletbe
egymás munkáját.
Szőke Zoltán képviselő:
Elmondta, hogy magukból indulnak ki, nagyon sok építő jellegű kritikát, javaslatot
fogalmaztak meg, tettek le az asztalra, de az esetek többségében falra hányt borsó. A
kormányzati felelősség egy másik lapra tartozik, de abból a szempontból ide, hogy
polgármester úr, a képviselő-testület dolgozzon ki egy javaslatot, forduljon közösen a
kormányzathoz, hogy mi az elképzelése a roma kérdéssel kapcsolatban. 2010-ben
polgármester úr és csapata azt ígérte a tiszavasváriaknak, hogy megoldja a roma kérdést.
Azóta semmi nem történt, sőt rosszabb lett a helyzet. Abból a szempontból mindenképpen
rosszabb lett, hogy jó ideig nem volt roma kisebbségi önkormányzat, de akik most is
képviselőként dolgoznak, az ő javaslataik sem kerülnek meghallgatásra. Kampányidőszakban
érdekes módon az utak, járdák rendbe lettek téve, ha fotózni kellett, voltak kampány jellegű
teleptakarítások. Kifizetett polgármester úr Forgács úrnak közel 1 MFt-ot, döntött a
képviselő-testület arról, hogy készül belőle egy előterjesztés, egy cselekvési program.
Polgármester úr az imént mondta el, hogy az Ön felelőssége, hogy milyen előterjesztések
készülnek, milyen napirendeket tárgyalunk. Miért nem tárgyalta még ezt a testület. Az egy
dolog, hogy van egy határozat, de ez semmi, cselekvési programról volt szó. A pénzzel
Forgács úr régen elment, le tett valamit az asztalra, amit mi nem láttak. Ráduly Zsolttal
egyetért abban, hogy kampányidőszakban, választások előtt fél évvel megint előveszi
polgármester úr, hogy mit kell csinálni. Kérdezte, hogy mit csinált az elmúlt időszakban?
Működik az uzsora, nincsenek az utak rendbe, káosz az egész. Lépni kellene, amiben ők
partnerek, elmondják a javaslataikat, jussanak közös nevezőre. Vinnai Győző képviselő úr is
partner ebben. Javasolta, Polgármester Úrnak, tegye már itt valaki a dolgát.
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Dr. Fülöp Erik polgármester:
Nem szeretne sokadik alkalommal erre válaszolni, mert nem egy alkalommal megtette azt.
Örül annak, hogy Szőke Zoltán képviselő úr minden alkalommal felhozza, óriási
összeesküvés elméleteket alkot. Forgács úr ide jött és elvitte az 1 MFt-ját az adófizetőknek,
nem végzett semmit. Elég sokszor elmondta, hogy mikor egyeztetett vele, milyen jellegű
tanácsokat hozott, milyen jellegű anyagokat készített. Tudja, hogy elő fogja venni 2019.
végén a kampány finisben, majd húzogatja a strigulákat, de erre most nem akar érdemben
reagálni. A kompromisszum készségről és a segítő szándékról már többször meggyőződhetett.
Köszöni a kedves hozzászólást.
Császár József képviselő:
A legilletékesebb a testületben Balogh Sándor képviselő úr itt ül köztünk, tőle kérdezi, mik a
tervei, mit szeretne.
Balogh Sándor képviselő:
Elmondta, hogy kérte polgármester urat, hogy az útjavítást oldja meg. A polgármester úr azt
válaszolta, hogy az idén nincs tervben. Többet nem tud, csak várni.
Császár József képviselő:
Képviselő úr szerint miért szórják szét a szemetet. Megkérdezte, hogy összehívta-e a
választókerületet, miért van ott egyáltalán szemét.
Balogh Sándor képviselő:
Jó kérdés, hogy miért van szemét. Kukák már vannak, hiába magyarázzák nekik, a fejük után
mennek. Hiába próbálja megmagyarázni, hogy a szemetet a kukába kell rakni.
Császár József képviselő:
Megkérdezte, hogy ha a képviselő nem tudja nekik megmagyarázni, akkor a polgármester úr
jobban meg tudja magyarázni.
Balogh Sándor képviselő:
Véleménye szerint határozott fellépés kellene.
Balázsi Csilla képivselő:
Sikertörténetként elmondta, hogy tavasszal a civil szervezetek révén be tudtak kapcsolódni a
közmunka programba, kisebbségieket vontak be, a játszóteret cigány származású fiatal ember
gondozta úgy, hogy a lakótelep elfogadta. Odáig jutott el, hogy tudtam neki segíteni abban,
hogy a valós munkaerő piacra kerüljön ki, magyar vállalkozónál, rendszeres
munkalehetőséggel fog élni. Ugyanígy a TELSE 3 cigány származású közmunkást
foglalkoztat, ezeket szociálisan gondozza, a családját is szociálisan gondozza. Akik
bekerültek ebbe a programba, rá tudták venni őket, hogy szociális gondozói képzésben
vegyenek részt és esetleg a TELSE munkájában mint szociális munkás tudjanak részt venni.
Ez csak egy kis morzsa, nekik nincsenek olyan lehetőségeik, mint egy nagy apparátussal
rendelkező önkormányzatnak, de ezek is sikerek. Ezek az emberek mentálisan és szociálisan
előbbre lépnek, példát adnak a környezetüknek. A környezetük irigykedik arra, aki ebbe a
programba bekerült. Nem bántva az önkormányzati közmunkaprogramot, de majdnem
minden csoporthoz tenne egy szociális munkást. A szociális munkásnak az lenne a feladata,
hogy azok a közmunkások, akik szociálisan és mentálisan lent vannak, egy szociális munkás
apró lépésekkel rá tudja arra venni őket, hogy mik az egészséges elvárások.

25

Tárgy (5.np.):
Előadó:

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
246/2015. (XI.26.) Kt. számú
határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a:
104/2014.(IV.24.)
244/2014.(XI.27.)
252/2014.(XI.27.)
254/2014.(XI.27.)
258/2014.(XI.27.)
259/2014.(V.21.)
4/2015.(I.21.)
67/2015.(V.21.)
69/2015.(III.26.)
70/2015.(III.26.)
100/2015.(IV.23.)
125/2015.(V.21.)
129/2015. (V.21.)
141/2015. (V.21.)
164/2015. (VI.25.)
165/2015. (VI.25.)
167/2015. (VI.25.)
181/2015. (VII.30.)
182/2015. (VII.30.)
183/2015. (VII.30.)
212/2015. (IX.24.)
227/2015. (X.29.)
236/2015. (X.29.)
238/2015. (X.29.)

Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
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Tárgy (6.np.):

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 4/2015.(II.19.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Ráduly Zsolt képviselő:
Megkérdezte, hogy a Kúria döntéséről szóló összeg már ki van-e fizetve.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Erre a kérdésre nem tud válaszolni, megnézik.
Mivel több kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
29/2015.(XI.27.) önkormányzati
rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.19.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján - a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési
jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.19.)
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:
a) 2 857 907 E Ft költségvetési bevétellel
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b) 3 019 366 E Ft költségvetési kiadással
c) 161 459 E Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
ca) 163 063 E Ft működési hiánnyal
cb) 1 604 E Ft felhalmozási többlettel,
d) 293 207 E Ft finanszírozási bevétellel
e) 131 748 E Ft finanszírozási kiadással
f) 161 459 E Ft finanszírozási többlettel, ebből:
fa) 158 564 E Ft működési többlettel
fb) 2 895 E Ft felhalmozási többlettel
állapítja meg.
2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.19.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
h) Az önkormányzat a kiadások között 1 976 E Ft általános, 54 193 E Ft céltartalékot állapít
meg.
3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.19.)
önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4., 2.1, 2.2, 6., 8.1., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.2.1., 9.2.3.,
9.3., 9.3.1., 9.4., 9.4.1., 9.5., 9.5.1., 9.6., 9.6.1., 9.7., 9.7.1., 9.7.2., 9.8., 9.8.1., 10., 11., 12.,
melléklet helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. melléklete, 3. táj., 4. táj., 5. táj. és 6. tájékoztató tábla helyébe a
rendelet 31. 32. 33. és 34. melléklete lép.
4.§ Ez a rendelet 2015. november 30-án lép hatályba.
Tiszavasvári, 2015. november 26.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

Kihirdetve: 2015. november 27-én
Badics Ildikó
jegyző
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Indoklás
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2015.(XI.27.)
önkormányzati rendelethez

Általános indoklás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak
szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indoklás
1. §-hoz
A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi, kiadási főösszegek, a
költségvetési egyenleg, a hiány összegei, a finanszírozási bevétel, kiadás, egyenleg e rendelet
szerinti módosult összegeit mutatja be.
2. §-hoz
A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást.
3. §-hoz
A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.
4. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről illetve hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
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Tárgy (7.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Tiszavasvári Város
költségvetése
megalkotásáig
gazdálkodásról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Önkormányzata
végrehajtandó

2016. évi
átmeneti

Bizottsági vélemények:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet–tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
30/2015.(XI.30.) önkormányzati
rendelete
a 2016. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó
átmeneti gazdálkodásról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában kapott
felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján - a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési
jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és a Szociális és Humán Bizottság
véleményének kikérésével a 2016. évi költségvetése megállapításáig a következőket rendeli
el:
1.§.
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza Tiszavasvári Város Önkormányzatát és költségvetési
szerveit, hogy a 2016. évi költségvetés hatálybalépésének napjáig:
a.) bevételeiket folytatólagosan beszedjék, illetve működési kiadásaikat a 2015. évi kiadások
előirányzatain belül időarányosan teljesítsék.
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b.) az intézmények finanszírozása a c.) és d.) pontokban leírtak figyelmen kívül hagyása
mellett legfeljebb a 2015. évi önkormányzati támogatás időarányos részarányának
figyelembevételével történjen meg.
c.) a folyamatban lévő pályázatokat, beruházási, felújítási feladatokat a szerződések szerinti
ütemezések szerint teljesítsék.
d.) a folyamatos működéshez elengedhetetlenül szükséges az a.)-c.) pontokba nem tartozó
működési és felhalmozási kiadásokról a polgármester a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnöke véleményének kikérése mellett 5.000 eFt erejéig dönthet. Ezen túl e célra a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérése mellett további 10.000 eFt összeg erejéig
dönthet.
e.) támogatások, pénzeszközátadások jogcímen kifizetés kizárólag a polgármester
engedélyével történhet, az adott szervezetre vonatkozó, 2015. évi előirányzat időarányos
részét meg nem haladó összegben.
2.§.
Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2016. év január 01-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetési
rendelet hatálybalépéséig kell alkalmazni.
Tiszavasvári, 2015. november 26.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

Kihirdetve: 2015. november 30-án

Badics Ildikó
jegyző
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A 2016. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló
30/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet indoklása
1. Általános indoklás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján amennyiben az önkormányzat a költségvetési rendeletet tárgyév január
1-ig nem alkotta meg, akkor az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat.

Részletes indoklás
1. §-hoz
Az önkormányzat 2016. évi költségvetése várhatóan 2016. februárjában kerül elfogadásra,
ezért a folyamatos működés, az intézmények finanszírozása, a fejlesztési feladatok
határidőben történő megvalósítása érdekében szükséges e rendeletet megalkotni.
2. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről illetve alkalmazásának végső időpontjáról rendelkezik.
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Tárgy (8.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról,
valamint
a
személyes
gondoskodást
nyújtó
ellátások
igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2015.(X.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Badics Ildikó jegyző
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a rendelet--tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2015. (X.30.) önk.
rendelet módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2)
bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b)
pontjában, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1)
bekezdésében, valamint az 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)
bekezdés a) pontjában és a 92. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 4.
melléklet 1.pont 30. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati
rendelet 5. melléklet 1. 11. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és
Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2015. (X.30.) önk.
rendelet a következő 15/A. §-al egészül ki:
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15/A. § (1) Az önkormányzat a szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg év végi
maradványa terhére karácsonyi támogatást nyújthat az arra jogosult személynek. Karácsonyi
támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
a) Tiszavasváriban bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
b) a 65. életévét a tárgyévben betölti.
(2) A karácsonyi támogatás évente egy alkalommal, jogosultanként legfeljebb 9000 Ft
összegben pénzbeli vagy természetbeni ellátásként állapítható meg.
(3) A karácsonyi támogatás iránt kérelmet nem kell benyújtani.
(4) A karácsonyi támogatás vonatkozásában az 5. § (4) és (5) bekezdéseit nem kell
alkalmazni.
2. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Tiszavasvári, 2015. november 26.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. november 27.
Badics Ildikó
jegyző
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2015. (X.30.) önk.
rendelet módosításáról szóló 31/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet indokolása

1.

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.) a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint természetben nyújtható támogatások
között 2015. március 1. napjától csupán a kötelezően biztosítandó ellátásokat tartalmazza, ezt
követően – az állam által nyújtott támogatásokon túl - az önkormányzatok feladata lett a
rászorulók ellátása települési támogatás formájában.
Az Szt. 25. § (3) bekezdés b.) pontja értelmében a képviselő-testület – az e törvényben és a
települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint – települési támogatást
állapít meg.
A szociális rendeletünk tartalmazza az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokat.
Az Szt. 26. §-a értelmében a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat
kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére – a rendeletében meghatározott módon és
feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.
Annak eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek teljesülése
esetén, milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat
mérlegelési jogkörébe tartozik.
A települési támogatás forrása Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.
évi C. törvény alapján a „települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb
támogatása” előirányzatán belül biztosított volt.
Az előirányzat felhasználásának felülvizsgálata során megállapításra került, hogy
lehetőség van egyszeri karácsonyi támogatásban címén rendkívüli települési támogatás
nyújtására.
2. Részletes indokolás
1.§
A módosítás értelmében egyszeri rendkívüli települési támogatásban részesülnek a
költségvetési előirányzat maradványa terhére a Tiszavasváriban állandó lakóhellyel
rendelkező, 65 éven felüli idős személyek, jövedelemhatárra tekintet nélkül. Az összeget a
maradvány függvényében személyenként maximum 9000 forint egyszeri pénzbeli támogatás.
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Tárgy (9.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról
szóló 16/2009.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Badics Ildikó jegyző
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
247/2015 (XI.26.) Kt. számú
határozata
A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati
bérlakások bérleti díját 2016. január 01. napjától nem emeli meg, ezért a lakások és nem lakás
célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati
támogatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendeletet módosítani nem szükséges.

Határidő: azonnal

Felelős: Badics Ildikó jegyző
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Tárgy (10.np.):

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási
hitelkeret biztosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
248/2015.(XI.26.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási hitelkeret biztosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat átmeneti likviditási
problémáinak kezelésére az alábbiakban meghatározottak szerint folyószámla-hitelkeret
igénybevételét határozza el:

1.) AZ IGÉNYELT HITELKERET:
- összege:

100 000 000 Ft

- rendelkezésre tartás kezdő időpontja:

2016. január 04.

- rendelkezésre tartás végső időpontja:

2016. december 31.

- fedezeteként a Képviselő-testület az alábbi biztosítékokat ajánlja fel:
jelzálogjogot biztosít az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő 2866 hrszú kivett egyéb épület „Térségi Szolgáltató Ház” megnevezésű forgalomképes
ingatlanon.
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2.) A Képviselőtestület hozzájárul és visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt.
részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján az esedékessé váló
fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak
biztosítása érdekében a központi támogatások elkülönítésére szolgáló számlájáról, illetve a
helyi adó és gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az OTP Bank
Nyrt. átvezesse.
3.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés évében az éves költségvetésbe a hitel
törlesztését és a hiteldíjak megfizetését tervezi és jóváhagyja.
4.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ügylethez a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdése b) pontja alapján nem
szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása, továbbá a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 10.§ (8) f) pontja alapján nem szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása a
hitel felvételéhez.
5.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltakról
folytasson egyeztetéseket az OTP Bank Nyrt.-vel, mint számlavezető pénzintézettel.
A pénzintézet kedvező elbírálása esetén, a likviditási hitelkeretről szóló végleges javaslatát
terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (11.np.):

Előterjesztés a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti
önkormányzati ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázati
kiírásról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:

Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő:
A határozat-tervezetben szereplő pályázati felhívás VI. pontját javasolja módosítani, mely
szerint a bérbeadás időpontja 1 év helyett 5 évre módosulna, azaz az ingatlan bérbeadásának
ideje 2016. január 01. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időtartam.
Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel
együtt a határozat–tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
249/2015. (XI.26.) Kt. sz.
határozata
A Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérbeadására
vonatkozó pályázati kiírásról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában álló, tiszavasvári 2448/10 hrsz-ú,
valóságban a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti ingatlant nyilvános pályázat keretében
bérbeadásra meghirdeti a határozat mellékletében foglalt pályázati felhívásban foglaltak
szerint.
Határidő: 2015. november 27.

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
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1.)
Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete előírásainak
megfelelően működjön közre a pályázat előkészítésének és elbírálásának lebonyolításában.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Badics Ildikó jegyző

2.)
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követően
terjessze a testület elé a beérkezett pályázatokat a pályáztatás érvényessége és
eredményessége eldöntése érdekében.
Határidő: esedékességkor
polgármester

Felelős:
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Dr.

Fülöp

Erik

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári, Gépállomás u.
3. sz. alatti ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásról szóló 249/2015.
(XI.26.) Kt. számú határozata alapján
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyilvános, licittárgyalás nélküli pályázati eljárásra
I. A pályázat kiírója és a pályázat tárgya:
Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) mint
tulajdonos, a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan
bérbeadására vonatkozó pályázati kiírásáról szóló 249/2015. (XI.26.) Kt. számú
határozata alapján nyilvános pályázati eljárás keretében történő bérbeadásra meghirdeti
Tiszavasvári Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló, Tiszavasvári,
Gépállomás u. 3. sz. alatti ingatlant.
A pályáztatásra kerülő ingatlan legfontosabb adatai:
Ingatlan helyrajzi száma:
tiszavasvári 2448/10
Ingatlan címe:
Tiszavasvári, Gépállomás u. 3.
Ingatlan nagysága:
5862 m2
Ingatlant terhelő jogok:
gáz-, és szennyvíz vezeték szolgalmi jog. E.ON
Tiszántúli
Áramhálózat Zrt. vezetékjoga
Ingatlan megnevezése:
kivett üzem (2 üzemi épület) és udvar
II. Pályázatot nyújthat be természetes személy, vagy olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.
III. A pályázó által benyújtandó pályázati dokumentációnak minimálisan tartalmaznia
kell az alábbiakat:
A pályázó nevét, címét, székhelyét, adószámát, telefonszámát, e-mail címét,
ügyvezetőjének nevét.
A pályázó által kínált bérleti díjat.
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázati kiírás tartalmát megismerte és
elfogadja a pályázati feltételeket.
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az ingatlanon milyen tevékenységet kíván
végezni.
A pályázónak, amennyiben nem természetes személy, nyilatkoznia kell arról, hogy a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján
átlátható szervezetnek minősül.
IV. Az ajánlat benyújtásának helye, módja, időpontja:
A pályázati dokumentáció benyújtásának módja:
A pályázat írásban, papíralapú formában, zárt borítékban nyújtható be. A borítékot
Tiszavasvári Város Polgármesteréhez kell címezni, és fel kell tüntetni rajta a „Pályázat a
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Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. szám alatti ingatlan bérbeadására” elnevezést,
valamint, hogy a pályázati határidő lejártát követő napig nem bontható fel.
A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.
Személyesen történő benyújtás helye:
iroda,
Postai úton történő benyújtás esetén:

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal
Tiszavasvári, Városháza tér 4., III. em. 302.
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Pályázat benyújtási ideje:
A pályázat benyújtására a 2015. november 27. napján történő kiírásától (Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés, valamint közzététel Tiszavasvári Város
Önkormányzata hivatalos honlapján) számított 15 napon belül, azaz 2015. december 14.
(hétfő) 16.00 óráig van lehetőség.
Postai úton történő benyújtás esetén a pályázat akkor érvényes, ha azt a határidő utolsó napján
postára adták.
V. A pályázat felbontásának helye, ideje, módja, elbírálásának módja:
A beérkezett pályázatok felbontásának helye: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal jegyzői
iroda
(I. em. 103. iroda)
A beérkezett pályázatok felbontásának ideje: a pályázati határidő leteltét követő munkanap,
azaz 2015. december 15. (kedd) 10.00 óra.
A beérkezett pályázatok felbontásának módja: nyílt
A beérkezett pályázatok elbírálásának módja: a beérkezett pályamunkák alapján licittárgyalás
nélkül
VI. Egyéb ismérvek a pályázattal kapcsolatban:
Az ingatlan bérbe adásának ideje: 2016. január 01. napjától 2020. december 31. napjáig
terjedő időtartam.
A bérleti díj minimum összege: 100.000 Ft/hó + ÁFA.
Az ingatlan bérbeadására vonatkozó bérleti szerződés azzal a pályázóval köthető meg, aki az
összességében legelőnyösebb ajánlatot teszi.
A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy:
–
érvényes ajánlat(ok) benyújtása esetén is a pályázati eljárást indoklás nélkül
eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést,
a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja.
Figyelemmel a
vagyonáról és
rendeletre (a
versenyeztetési
lefolytatásra.

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
a vagyongazdálkodás szabályairól
továbbiakban: vagyonrendelet),
szabályzatáról szóló 5. melléklete
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CXCVI. törvényre és az önkormányzat
szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati
a versenyeztetés a vagyonrendelet
előírásai szerint kerül előkészítésre és

VII. A pályázatra vonatkozó további információszerzés helye:
Az ingatlannal kapcsolatos dokumentumok, valamint a pályázati felhívásban szereplő
tényeket, jogokat, kötelezettségeket alátámasztó dokumentum a Tiszavasvári Polgármesteri
Hivatal III. emelet 302. számú irodájában a pályázati felhívás ideje alatt előzetes időpont
egyeztetést követően megtekinthetők.
A pályázattal kapcsolatban további információt Gulyásné Gáll Anita ügyintézőtől lehet kérni
a 06/42-520-500/ 113. mellék telefonszámon, illetve a gulyasne.anita@tiszavasvari.hu email
címen.
Tiszavasvári, 2015. …………..
Tiszavasvári Város Önkormányzata
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Tárgy (12.np.):

Előterjesztés a Lurkó-Kuckó Óvoda épületének
érdekében benyújtandó pályázat megvalósításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gáll Attila köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:

felújítása

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
250/2015. (XI.26.) Kt. számú
határozata
A Lurkó-Kuckó Óvoda épületének felújítása érdekében
benyújtott pályázat megvalósításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1.

Kifejezi szándékát, hogy a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Lurkó-Kuckó
Óvoda épületének energetikai felújítására a Belügyminisztérium által megítélt bruttó
29.277.412 Ft támogatást igénybe veszi, és a beruházást bruttó 30.818.328 Ft
összköltség mellett megvalósítja.

2.

A beruházás megvalósításához szükséges bruttó 1.540.916 Ft sajáterő fedezetét
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében biztosítja.

3.

Felkéri a polgármestert, hogy a megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás
lefolytatásához az Ajánlattételi felhívást készíttesse el és terjessze a Képviselő-testület
elé.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

93

Tárgy (13.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. sz. alatti társasház
Szervezeti Működési Szabályzatának elfogadásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta..
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
251/2015. (XI.26.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári, Kossuth u. 2. sz. alatti társasház Szervezeti Működési Szabályzatának
elfogadásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
1.
A Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő Tiszavasvári, Kossuth u. 2. II/1.;
II/3.; II/6; III/1. és III/5. sz. alatti lakások, és 1 db üzlethelyiség vonatkozásában a Képviselőtestület elfogadja a Tiszavasvári, Kossuth u. 2 sz. alatti társasház 2015. szeptember 24-i
közgyűlésén megvitatott és módosított Szervezeti Működési Szabályzat tervezetét a határozat
mellékletét képező tartalommal.

94

2.
A Képviselő-testület
felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa Beregi Anikó társasházkezelőt a Képviselőtestület döntéséről.
jelen határozat 1. pontjában hozott döntés alapján felhatalmazza a Polgármestert a
társasházi közgyűlés 4.2./2015.(09.24.) sz. határozatához szükséges szavazólap
aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (14.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint családés gyermekjóléti központ létrehozása és a TISZ Alapító Okiratának
módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető:
Kiegészítésként elmondta, hogy az intézmény nevére Kornisné Liptay Elza Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltató Központ lenne javaslat.
Bizottsági vélemények:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezetek elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezetek elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Hozzászólások:
Ráduly Zsolt képviselő:
Az intézmény a településen túlmutató feladatokat fog ellátni. Más településeken a személyi
állománnyal mi a terv, csak a Tiszavasvári dolgozókkal történik a létszámfeltöltés. A
személyi állomány kialakításáról szeretne egy tájékoztatót hallani.
Nácsáné dr. Kalász Eszter Hajnalka intézményvezető:
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy mivel a környéken sajnos alapvégzettséggel és
részmunkaidőben látják el túlnyomórészt a családsegítési feladatot, ezért a Tiszavasvári
dolgozók mindannyian a központ munkatársai lennének, a jelenlegi személyi állomány, aki
most náluk dolgozik, mindenki esetmenedzser és tanácsadó munkakörben is dolgozna, így a
helyettesítéseket is meg tudják oldani. Ez egyfajta szakmai felügyeletet jelent nekik, mert az
alapgondozást a továbbiakban is a településeken helyben végzik, ők tudnak helyi
ismeretekkel, pontos és naprakész információk alapján jelentéseket küldeni. Viszont az
esetmegbeszélésekre kötelező őket is meghívni, amennyiben az adott család adott
problémájával kapcsolatban a helybeli családgondozónak és a központ munkatársának más a
véleménye. Ez úgy működik, hogy külön véleményben kell megfogalmazni a helyi
családgondozó véleményét és a gyermekjóléti központ véleményét és a gyámhivatal
munkatársai eldöntik, hogy melyiket tartják megalapozottnak. Ha szükségesnek tartják, csak
ezt a két dolgozót hívják be. Kicsit tehermentesíteni és gyorsítani fogja a rendszert, mert nem
kell 12 embert behívni a tárgyalásba gyámhivatalba, az esetmegbeszélésen már ott lesz a
védőnő, az iskola, stb. Ezzel a gyámhivatalt is terhermentesítjük. Az elkövetkező időben
polgármester úr egyeztet a többi település polgármesterével, illetve jegyzőjével, hogy ők
hogyan gondolják. Még nincs végleges végrehajtási rendelet, abból fog kiderülni, hogy az
adott településeken négy órában védőnő, négy órában családsegítő munkakört ellátó például
tiszaeszlári munkatárs a továbbiakban megfelelő képesítéssel rendelkezik-e, vagy sem.
Reményei szerint úgy lesz, mint minden más jogszabályváltozásnál, hogy lesz egy átmeneti
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időszak, hogy aki nem rendelkezik megfelelő képesítéssel, az az új szociális asszisztens
képesítést, ami egy OKJ-s képesítés egy év alatt megszerezheti, ezzel a munkakör betölthető
lesz. Az a település egyéni döntése, hogy konkrétan azt a személyt tartja-e meg, de bízik
benne, hogy jogszabályi lehetőség lesz rá. Ő a saját munkatársaira tekintettel mindenkivel a
központban gondolkodik. Az új kollégákat az alap, helyi Tiszavasvári ügyintézésre tanítaná
be, a gyakorlottabbakat pedig a központban foglalkoztatná.
Mivel több kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
252/2015. (XI.26.) Kt. sz.
határozata
a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint család- és gyermekjóléti központ
létrehozásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. § (9) bekezdésében és a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 174. § (5) bekezdésében foglalt
hatáskörében eljárva a „család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint család- és
gyermekjóléti központ létrehozásáról” szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő
döntést hozza:
A Képviselő-testület
1.
úgy dönt, hogy a Tiszavasvári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, rövidített neve
TISZ (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. szám) intézmény elnevezése 2016.
január 1. napjától Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ, rövidített neve
Kornisné Központ elnevezésre változik.
2.
hogy 2016. január 1. napjától a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti
Központ (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87.) intézmény önálló szakmai egységeiként
működteti a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család- és Gyermekjóléti Központ
intézményegységeket.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
3.
felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze az intézmény szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítását a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatalnál.
Határidő: 2015. november 30.

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
253/2015. (XI.26.) Kt. számú
határozata
a TISZ alapító okiratának módosításáról
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 6. pontja, valamint
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7.§ és 8. §. (1) bekezdés b) pontjában
biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat által fenntartott Tiszavasvári Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát alábbiak szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat 1.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.1 A költségvetési szerv
1.1.1 megnevezése: Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
1.1.2 rövidített neve: Kornisné Központ
2.) Az alapító okirat 1.2.2 pontjának 1. sorából törlésre kerül a „családsegítés” szövegrész.
3.) Az alapító okirat 1.2.2 pontjának 1. sora a következő szövegrésszel egészül ki:
„család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ”
4.) Az alapító okirat 3.1 pontjából a „/felügyeleti” szövegrész elhagyásra kerül.
5.) Az alapító okirat 4.3.1 pontjából a „családsegítés” szövegrész elhagyásra kerül.
6.) Az alapító okirat 4.3.1.3 pontja elhagyásra kerül.
7.) Az alapító okirat 4.3.3 pontjában a „gyermekjóléti szolgálat” helyébe a „család- és
gyermekjóléti szolgálat” szöveg lép.
8.) Az alapító okirat 4.3.3 pontja a „család- és gyermekjóléti központ” szövegrésszel egészül
ki.
9. ) Az alapító okirat 4.3 pontja a következő 4.3.4. és 4.3.5. alpontokkal egészül ki:
4.3.4 Család- és gyermekjóléti központ működtetése. Család- és gyermekjóléti
központnak az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat
minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból
önálló intézményegységként működik. A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti
szolgálatnak a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (Gyvt.) 39. §, a 40. § (2) bekezdése és a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 64. § (4) bekezdése
szerinti általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és
csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt; a gyermekvédelmi
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gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a
gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el; szakmai támogatást nyújt az
ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.
4.3.5 Család- és gyermekjóléti szolgálat működtetése: Gyermekjóléti szolgáltatás
a családsegítéssel egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat
keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § és a (2)
bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a
családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.
10.) Az alapító okirat 4.5 pontjának 2. sorából az „és gyermekjóléti szolgáltatás” szövegrész
elhagyásra kerül.
11.) Az alapító okirat 4.5 pontjába foglalt táblázat a következő sorokkal egészül ki:
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Tiszavasvári Város közigazgatási területe

Család- és Gyermekjóléti Központ

Tiszavasvári Járáshoz tartozó települések
közigazgatási területe

12.) Az alapító okirat 4.5 pontjának 7. sorában a „idősek, fogyatékos személyek otthona”
szöveg helyébe az „idős, demens, fogyatékos személyek otthona” lép.
13.) Az alapító okirat 5.3 pontja elhagyásra kerül.
14.) Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 8 napon belül kérelmezzék a Magyar
Államkincstárnál a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetését.
Határidő: 2015. december 4.

Felelős:
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Dr. Fülöp Erik polgármester és
Badics Ildikó jegyző

1. melléklet a 253/2015. (XI.26.) Kt. számú határozathoz
Okirat száma: 46-220/2015.

Módosító okirat
A Tiszavasvári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Tiszavasvári Város Önkormányzat
Képviselő-testülete által 2015. május 21. napján kiadott, 46-117/2015. okiratszámú alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 253/2015. (XI.26.) képviselőtestületi határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1.) Az alapító okirat 1.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.1 A költségvetési szerv
1.1.1 megnevezése: Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
1.1.2 rövidített neve: Kornisné Központ
2.) Az alapító okirat 1.2.2 pontjának 1. sorából törlésre kerül a „családsegítés” szövegrész.
3.) Az alapító okirat 1.2.2 pontjának 1. sora a következő szövegrésszel egészül ki:
„család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ”
4.) Az alapító okirat 3.1 pontjából a „/felügyeleti” szövegrész elhagyásra kerül.
5.) Az alapító okirat 4.3.1 pontjából a „családsegítés” szövegrész elhagyásra kerül.
6.) Az alapító okirat 4.3.1.3 pontja elhagyásra kerül.
7.) Az alapító okirat 4.3.3 pontjában a „gyermekjóléti szolgálat” helyébe a „család- és
gyermekjóléti szolgálat” szöveg lép.
8.) Az alapító okirat 4.3.3 pontja a „család- és gyermekjóléti központ” szövegrésszel egészül
ki.
9. ) Az alapító okirat 4.3 pontja a következő 4.3.4. és 4.3.5. alpontokkal egészül ki:
4.3.4 Család- és gyermekjóléti központ működtetése. Család- és gyermekjóléti
központnak az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat
minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból
önálló intézményegységként működik. A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti
szolgálatnak a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (Gyvt.) 39. §, a 40. § (2) bekezdése és a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 64. § (4) bekezdése
szerinti általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és
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csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt; a gyermekvédelmi
gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a
gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el; szakmai támogatást nyújt az
ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.
4.3.5 Család- és gyermekjóléti szolgálat működtetése: Gyermekjóléti szolgáltatás
a családsegítéssel egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat
keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § és a (2)
bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a
családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.
10.) Az alapító okirat 4.5 pontjának 2. sorából az „és gyermekjóléti szolgáltatás” szövegrész
elhagyásra kerül.
11.) Az alapító okirat 4.5 pontjába foglalt táblázat a következő sorokkal egészül ki:
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Tiszavasvári Város közigazgatási területe

Család- és Gyermekjóléti Központ

Tiszavasvári Járáshoz tartozó települések
közigazgatási területe

12.) Az alapító okirat 4.5 pontjának 7. sorában a „idősek, fogyatékos személyek otthona”
szöveg helyébe az „idős, demens, fogyatékos személyek otthona” lép.
13.) Az alapító okirat 5.3 pontja elhagyásra kerül.
Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Tiszavasvári, 2015. november 26.

P.H.

aláírás
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2. melléklet a 253/2015. (XI.26.) Kt. számú határozathoz
Okirat száma: 46-219/2015.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Kornisné Liptay
Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye
1.1 A költségvetési szerv
1.1.1 megnevezése: Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
1.1.2 rövidített neve: Kornisné Központ
1.2 A költségvetési szerv
1.2.1 székhelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.
1.2.2 telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Étkeztetés,
házi
segítségnyújtás, 4440 Tiszavasvári, Hősök utca 38.
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
idősek nappali ellátása, család- és
gyermekjóléti szolgálat, család-és
gyermekjóléti központ

2

Családok Átmeneti Otthona, Támogató 4440 Tiszavasvári, Kabay J. utca 23.
Szolgálat

3

Idősek, fogyatékos személyek otthona

4.

Támogató szolgálat, ellátottak számára 4455 Tiszadada, József Attila utca 4.
nyitva álló helyiség

4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő
rendelkezések
2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. július 1.
2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
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2.2.1 megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata
2.2.2 székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
2.3 A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
2.3.1 megnevezése: A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja
2.3.2 székhelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1 A költségvetési szerv irányító szervének szervének
3.1.1 megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2 székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
3.2 A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1 megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata
3.2.2 székhelye: 4440 Tiszavasvári Városháza tér 4.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1 A költségvetési szerv közfeladata: Az intézmény szakmai programjában meghatározott
szociális-, és gyermekvédelmi alapellátások.
4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

873000

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1 Szociális alapellátások: Étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, idősek-, fogyatékos személyek
otthona,
4.3.1.1 Étkeztetés
Feladata: A szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetés
biztosítása, amennyiben önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan,
vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani.
4.3.1.2 Házi segítségnyújtás (Összesen 81 fő)
Feladata: a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani
az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
4.3.1.3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (178 készülék)
Feladata: A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása
mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
4.3.1.4 Támogató szolgáltatás
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Feladata: A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a
lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának
megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.
4.3.1.5.Nappali ellátás – Idősek klubja (30 fő Tiszavasvári)
Feladata: A hajléktalan személyek és, elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető
higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak
napközbeni étkeztetését.
4.3.2 Szociális intézményi ellátás: Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
4.3.2.1 Fogyatékos ápoló-gondozó otthoni ellátás (98 fő)
4.3.2.2 Idősek ápoló-gondozó otthoni ellátás (122 fő)
4.3.2.3 Átlagos gondozást biztosító férőhelyek száma: 122 fő
4.3.3 Gyermekvédelmi alapellátások: Család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és
gyermekjóléti központ, családok átmenti otthona
4.3.3.1 Családok átmeneti otthona (16 fő), mely a Gyermekjóléti szolgálat szakmai
irányítása alatt működik.

Feladata: Az otthontalanná vált szülők kérelmére a családok átmeneti otthonában
együttesen elhelyezni a gyermeket és szülőjét, ha az elhelyezés hiányában
lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani
szülőjétől. A családok átmeneti otthona legalább 12, de legfeljebb 40 felnőtt és
gyermek együttes ellátását biztosítja.
4.3.4 Család- és gyermekjóléti központ működtetése. Család- és gyermekjóléti
központnak az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat
minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból
önálló intézményegységként működik. A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti
szolgálatnak a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (Gyvt.) 39. §, a 40. § (2) bekezdése és a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 64. § (4) bekezdése
szerinti általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és
csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt; a gyermekvédelmi
gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a
gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el; szakmai támogatást nyújt az
ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.
4.3.5 Család- és gyermekjóléti szolgálat működtetése: Gyermekjóléti szolgáltatás
a családsegítéssel egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat
keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § és a (2)
bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a
családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.
4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

101211

Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

2

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

3

102021

Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

4

102030

Idősek, demens betegek nappali ellátása
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5

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

6

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

7

107051

Szociális étkeztetés

8

107052

Házi segítségnyújtás

9

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

10

107054

Családsegítés

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
étkeztetés

Tiszavasvári Város közigazgatási területe

nappali ellátás (idősek klubja)

Tiszavasvári Város közigazgatási területe

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Tiszavasvári Város közigazgatási területe

Család- és Gyermekjóléti Központ

Tiszavasvári Járáshoz tartozó települések
közigazgatási területe

házi segítségnyújtás

Tiszavasvári Város, Szorgalmatos Község
közigazgatási területe

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Tiszavasvári-, Tiszalök-, Rakamaz városok,
valamint Szabolcs-, Tímár-, Tiszadada-,
Tiszadob-,
Tiszaeszlár-,
Tiszanagyfalu
községek közigazgatási területe

támogató szolgálat

Tiszavasvári-,
Tiszaújváros-,
Tiszalök
városok, és Szorgalmatos-, Tiszadada-,
Tiszadob községek közigazgatási területe

idős, demens,
otthona

fogyatékos

családok átmeneti otthona

személyek Magyarország közigazgatási területe
Magyarország közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A vezetőt nyilvános pályázat alapján a Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselőtestülete bízza meg, és gyakorolja a munkáltatói jogokat (kinevezés, jogviszony
megszüntetése, fegyelmi eljárás)
Az egyéb munkáltatói jogokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény által biztosított hatáskörben Tiszavasvári Város Polgármestere
gyakorolja. A vezető foglalkoztatási jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, azaz határozatlan idejű
közalkalmazottként történő foglalkoztatása mellett határozott idejű megbízottként látja el a
vezetői feladatokat.
5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
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1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési
szerv 2015. május 21. napján kelt 46-117/2015. számú alapító okiratot visszavonom.
Kelt: Tiszavasvári, 2015. november 26.

P.H.

aláírás
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Tárgy (15.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó
2016. évi feladat ellátási szerződés elfogadásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető:
Kiegészítésként elmondta, hogy a megállapodás tervezet 3. oldalán a 2. pont kiegészül a
Hősök u. 38. szám alatti telephelyre vonatkozó adatokkal, mivel ezt a tevékenységet itt
végzik, ezért ezt is szerepeltetni szükséges a szerződésben. Az adatok a következő:
Ágazati azonosító: S0020697, a szolgáltató nyilvántartásba bejegyző határozat száma: Sz-C01/00029-12/2015.
Bizottsági vélemények:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a témafelelős által tett módosítással együtt a
határozat–tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr.
Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
254/2015. (XI.26.) Kt. számú
határozata
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó 2016. évi feladat ellátási szerződés
elfogadásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtásra vonatkozó 2016. évi feladat ellátási szerződés elfogadásáról” szóló
előterjesztést megtárgyalta, és az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

121

A határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. adószám: 15802107-2-41,
képviseli: Bátori Zsolt főigazgató) és Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440
Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám, adószám: 15732468-2-15, bankszámla száma:
11744144-15404761,

képviseli:

dr.

Fülöp

Erik

Sándor

polgármester)

közötti,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó 2016. évi feladat ellátási szerződést.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
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Tárgy (16.np.):

Előterjesztés a 27/2012.(IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló
Reznek Zoltán által benyújtott kezdeményezéssel kapcsolatos
környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Kovács Edina köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
255/2015. (XI.26.) Kt. számú
határozata
A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat
és Szabályozási Terv módosítására irányuló, Reznek Zoltán által benyújtott
kezdeményezéssel kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet)
szerinti környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítására szolgáló, a megkeresett –
érintett közigazgatási – szervek bevonásával lefolytatott eljárása után a Rendelet 3. illetve 4.
§-sai felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozza:
A Tiszavasvári 0135/14; 0135/15; 0135/12; 0135/3; 0135/4; 0135/5 hrsz-ú ingatlanok övezeti
besorolása Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Gksz-2) övezetbe legyen besorolva, a
jelenlegi védőerdő (Ev) és a Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Gksz-3) övezet helyett,
illetve a 0135/14 hrsz-ú ingatlanon lévő útkorrekció lekerülésével való megváltoztatással a
Helyi Építési Szabályzat módosításának várható környezetre gyakorolt hatása – figyelembe
véve a beérkezett szakhatósági állásfoglalások tartalmát – nem indokolja a Rendelet szerinti
környezeti hatásvizsgálat készítését.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (17.np.):

Előterjesztés a Tiszavasvári, Wesselényi u. 1. szám alatti
Teniszpálya üzemeltetési koncepciójáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Hozzászólások:
Balázsi Csilla képviselő:
A teniszpálya nyitvatartásával kapcsolatban lenne észrevétele. A sportegyesületet is
megkérdezte, mivel az ott lévő tagok fogják nagyrészt használni, nekik az lenne a kérésük,
hogy ne munkaidőben lehessen használni, hanem inkább az esti órákban. Az előterjesztés
szerint nappal van nyitva, illetve két nap nem is működne. Elképzelésük lenne, hogy a
Művelődési Házhoz lehetne tenni ezt a teniszpályát, ott nem lenne gond a nyitvatartással.
Megkérdezte, hogy ez meg lett-e vizsgálva. Amennyiben közmunkában gondolkodnak, miért
egy fő, miért nem két fő dolgozna, akkor lehetne mindennap nyitva a pálya.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy a Kincstár vezető asszony tájékoztatta erről a jelzésről. Vissza lehet térni rá,
hogy milyen kihasználtságot látnak. Igazából két fő is elláthatja a gondnoki feladatokat. Erről
még beszélnek kincstár vezető asszonnyal.
Mivel több kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
256/2015. (XI.26.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári, Wesselényi u. 1. szám alatti Teniszpálya üzemeltetési koncepciója
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában foglalt hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
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1.) A képviselő-testület elfogadja a Városi Kincstár intézményvezetője által a Wesselényi u.
1. szám alatti teniszpályára vonatkozó üzemeltetési koncepciót, valamint a határozat
mellékletét képező használati szabályzatot.
2.) Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a Városi Kincstár
intézményvezetőjének.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Teniszpálya használati szabályzat
1. Nyitva tartás:
téli időszakban: november 1-április 30, 9:00-17:00 óráig, szerdától vasárnapig, hétfőn
és kedden zárva tart.
nyári időszakban: május 1-október 31, 13:00-21:00 óráig szerdától vasárnapig, hétfőn
és kedden zárva tart.
2. A pálya csak az arra alkalmas teniszcipőben, megfelelő öltözékben, rendeltetésének
megfelelően használható.
3. A pálya bérleti díj fejében vehető igénybe az érvényes díjak alapján.
4. A pálya igénybevételét a pályagondnokkal kell egyeztetni, a díjbefizetés a Városi
Kincstár részére történik, a pályagondnok szedi be a díjakat.
5. A teniszpálya kizárólag teniszjátékra használható.
6. A pálya területére állatokat bevinni tilos!
7. Sportoláshoz kapcsolódóan lehet igénybe venni az épület öltöző és mosdó helyiségeit,
a pályagondnok felügyeli a világítás lekapcsolását, illetve a rendeltetésszerű
használatot.
8. A játék befejeztével mindenki köteles a pályát tiszta, rendeltetésszerű állapotban
visszaadni.
9. Dohányozni a teniszpálya területén tilos!
10. A teniszpálya területén hagyott értéktárgyakért felelősséget az üzemeltető nem vállal.
11. A teniszpálya bérleti díjai: felnőtt: 600 Ft/óra, gyerek: 300 Ft/óra
Tiszavasvári, 2015. október 31.

Üzemeltető képviseletében:
Krasznainé dr. Csikós Magdolna
Városi Kincstár intézményvezetője
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Tárgy (18.np.):

Előterjesztés és beszámoló a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. 2015.
évben végzett beruházásairól
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Hozzászólás:
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Viszonylag bővebb tartalomban kaptuk meg a beszámolót. Örül annak, hogy ilyen sok
mindent sikerült megvalósítani. Nagyon várják a következő évet, illetve a pályázati kiírásokat
az ügyvezetővel, ő is bízik abban, hogy sok kiírás lesz a strandfejlesztésre.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr.
Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
257/2015.(XI.26.) Kt. sz.
határozata
A Tiszavasvári Strandfürdő Kft. beszámolója a 2015. évben végzett beruházásokról
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107. §-ában foglalt hatáskörében eljárva a
Tiszavasvári Strandfürdő Kft. beszámolója a 2015. évben végzett beruházásokról szóló
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. Elfogadja a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. beszámolóját a határozat melléklete szerinti
tartalommal.
2. Felkéri a polgármestert a döntésről tájékoztassa a Tiszavasvári Strandfürdő Kft.
ügyvezetőjét.
Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

257/2015.(XI.26.) Kt. számú határozat melléklete
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Tárgy (19.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Rajk László utca nevének megváltoztatásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára azzal, hogy a Rajk László utca nevét 2015. december 01.
napjától kezdődően Alberth Béla utca névre változtassa.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
258/2015. (XI.26.) Kt. számú
határozata
A Rajk László utca nevének megváltoztatásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek elnevezésének,
valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és házszámmegállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotásáról szóló 5/2014. (II.21.) rendelet 4. § (3)
bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. A Rajk László utca nevét 2015. december 1. napjától kezdődően „Alberth Béla”utca névre
változtatja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy
- gondoskodjon az új elnevezés Vasvári Hírmondóban, a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján
és a város honlapján történő közzétételéről, továbbá a döntésről értesítse az Okmányirodát, a
helyi rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást és a közműszolgáltatókat.
- a testületi határozatot küldje meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
részére az SZ-B-06/00664-2/2015. ügyiratszámú törvényességi felhívásra való hivatkozással.
Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

3. Felkéri a jegyzőt a Központi Címregiszterben gondoskodjon az új közterület elnevezés
átvezetéséről.
Határidő: azonnal

Felelős: Badics Ildikó jegyző

4. Felkéri a jegyzőt, hogy a közterület átnevezéséből adódóan az új utcanévtábla
elkészítéséhez szükséges fedezetet biztosítására tegyen javaslatot a költségvetési rendeletben.
Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Badics Ildikó jegyző
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Tárgy (20.np.):

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata véleménye az
általános iskola felvételi körzethatáráról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Hozzászólás:
Ráduly Zsolt képviselő:
Észrevételezi, hogy az előterjesztésben hibásan vannak a fogalmak. Tiszavasváriban a
Tiszavasvári Általános Iskolának nincsenek tagintézményei, csak telephelyei, ez az Ifjúság út
8. és a Vasvári Pál út 97/a. szám alatt van. A kir.hu intézményi adatok nyilvántartásban lehet
tájékozódni a pontos adatokról. Tiszavasvári város körzethatára a beiskolázási területe.
Javasolja a határozat-tervezetből törölni a tagintézményenkénti bontásban című két
bekezdést, mert nem telephely szinten kéri a jogszabály, hanem intézményi és
tagintézményenkénti bontásban. Intézmény pedig csak egy van, a Tiszavasvári Általános
Iskola. A másik a Magiszter Óvoda, Általános Iskola. Ennek a kettőnek kell jogszabály
szerint szerepelni ebben az előterjesztésben.
Jelzi, hogy a HHH-s nyilvántartást eléggé nehézkesen sikerül egyeztetni a kolléganőknek,
mert csak egy nagy névsort kapnak a Hivataltól és abból válogatják ki az 500 gyerekből,
hogy ki Kabay-s, Vasvári Pál-os, Magiszteres. A Tiszavasvári Általános Iskolában 121 fő és
150 fő, összesen 271 fő a HHH-s gyermekek száma, a Magiszterről nem tud nyilatkozni, azt
tőlük kell megkérdezni. A települési és intézményi létszám is változik. Felajánlotta a
segítségét, hogy kijavítsák ezeket az adatokat.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
259/2015. (XI. 26.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Város Önkormányzat véleménye az általános iskola felvételi
körzethatáráról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50.§ (8) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
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intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján az
alábbi határozatot hozza:
1.) A Tiszavasvári Általános Iskola felvételi körzethatárát továbbra is Tiszavasvári Város
közigazgatási területére javasolja megállapítani.
2.) Tiszavasvári Város Jegyzője nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolába járó
gyermekek létszáma az alábbi: 716 fő
- Tiszavasvári Általános Iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma: 271 fő
- Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskolába járó halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek létszáma: 445 fő.
3.) Tiszavasváriban működő köznevelési intézmény neve, címe, működési körzete:
- Tiszavasvári Általános Iskola, 4440 Tiszavasvári, Ifjúsági u. 8., működési körzete: Tiszavasvári
4.) Tiszavasváriban működő, pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézmény pontos neve, címe,
működési körzete és az intézmény által ellátott feladatok:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézménye, 4440
Tiszavasvári, Vasvári Pál u 67/A., működési körzete: Tiszavasvári, Szorgalmatos, Tiszadada,
Tiszadob, Tiszalök
Ellátott feladata: pedagógiai szakszolgáltatás, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív
pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés.
5.) Felkéri a polgármestert a testület határozatáról tájékoztassa a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatalt.
Határidő: 2015. november 30.

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (21.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés dr. Juhász Erika fogorvossal kötött feladatellátási
szerződés módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető:
Kiegészítésként elmondta, hogy a kamara egyeztetett doktornővel és megállapították, hogy a
szerződés 11. pontjában foglaltak kicsit elavultak, hiszen a berendezési és felszerelési
tárgyak pótlása doktornő által történt meg, kérik a szerződés aktualizálását. A Kamara
álláspontja szerint az, hogy az önkormányzat plusz anyagi támogatást nem biztosít
doktornőnek, ez az orvos számára méltánytalan. Ahol a praxist végzi doktornő, saját
tulajdonában áll ez az ingatlan, így mentesítve van az önkormányzat a rendelő biztosítása alól
és a minimum felszerelési eszközök beszerzésétől. A kamara álláspontja szerint
méltányolható lenne, ha az önkormányzat hozzájárulna a rendelő fenntartási költségeihez. Ez
részükről egy javaslat. A kamara az orvosok helyzetét szeretné javítani, ezért teszi ezt az
állásfoglalását.
A szerződés 11. pontja a módosítás alapján a következő lenne:
Megbízó a tevékenység ellátásához szükséges eszközöket átadás-átvételi jegyzőkönyv mellett
már korábban Megbízott térítés nélküli használatába adta, így azok nem kerülnek külön
átadásra Megbízott részére. A jegyzőkönyv szerint átadott felszerelések szakszerű
használatáért, állagmegóvásáért, karbantartásért Megbízott felel. Az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló rendeletben
meghatározott minimum tárgyi eszközök pótlásáról, azok szükségességekor Felek egyedi
megállapodás alapján gondoskodnak.
Ez a pont egyeztetve lett doktornővel is.A két helyettesítő orvos: dr. Fügedi Attila és dr. Sipos
Erzsébet.
Bizottsági vélemények:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
260/2015. (XI.26.) Kt. számú
határozata

Dr. Juhász Erika háziorvossal kötött feladatellátási szerződés módosításáról

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2/B. § -ában foglaltak alapján
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:

Tiszavasvári Város Önkormányzata és a 3bársony Kft. (adószám: 25407662-1-15,
cégjegyzékszám: 15-09-083053, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Hősök utca 34., ügyvezető:
Bársonyné dr. Juhász Erika) közötti feladat-ellátási szerződést a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja úgy, hogy a háziorvosokkal kötött megbízási szerződések
felülvizsgálatáról szóló 293/2013. (XI.28.) Kt. számú határozat 12. melléklete helyébe jelen
határozat melléklete lép.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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260/2015. (XI.26.) Kt. sz. határozat 1. melléklete
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári,
Városháza tér 4., képviseli dr. Fülöp Erik polgármester (továbbiakban: megbízó),
másrészről 3bársony Kft. (adószám: 25407662-1-15, cégjegyzékszám: 15-09-083053,
székhelye: 4440 Tiszavasvári, Hősök utca 34., telephelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 14.),
személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos neve: Bársonyné dr. Juhász Erika
azonosítási száma: 43446 vállalkozó fogorvos (továbbiakban: Megbízott) között az alulírott
helyen és időben az alábbi feltételek mellett:
1./ Felek megállapodnak abban, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény 2./B. §-ában foglaltaknak megfelelően egymással feladat-ellátási szerződést kötnek az
alábbi feltételek szerint:
2./ Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a
fogorvosi feladatok ellátását biztosítsa területi ellátási és személyes feladat-ellátási
kötelezettséggel.
3./ A Praxisjoggal érintett ellátási körzet Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 25/2011. (VII.21.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete szerint meghatározott III. számú fogorvosi körzet.
4./ Megbízott fogorvosi tevékenységét érvényes működési engedély alapján végezheti.
5./ Megbízott vállalja, hogy az ellátási területén lakók részére, valamint a külön jogszabályban
foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottaknak folyamatos
egészségügyi ellátást nyújt, az ágazati jogszabályban előírt rendelési idő betartásával. Köteles
továbbá ellátni, - a rendelési idejében – nem a körzetéhez tartozó személyeket is, ha heveny
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy
a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.
6./ Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a megbízottal
közvetlen finanszírozási szerződést kössön. A megbízó a megbízottnak önkormányzati
támogatást nem biztosít.
7./ Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.
(II.25.) EüM rendeletben meghatározott feladatokat, a jogszabályi képesítési előírásoknak
megfelelő szakalkalmazottakkal, a mindenkori jogszabályi előírásoknak, szakmai és etikai
szabályoknak megfelelően látja el a működési engedélyben foglalt rendelési időben.
8./ Megbízott vállalja a jogszabályokban, illetve a finanszírozási szerződésben szereplő
rendelési idő betartását. Megbízott a rendelési időt csak Megbízó hozzájárulásával
módosíthatja. A szerződés megkötésekor a rendelési idő az alábbiak szerint alakul:
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Hétfő: 7:30-13:00
Kedd: 7:30-13:00
Szerda: 8:00-17:00
Csütörtök: 7:30-13:00
Péntek: 7:30-12:00
9./ Megbízott a betegeket rendelési időben az érkezés sorrendjében fogadja, de a rendelés
ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében
előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását.
10./ Megbízott az egészségügyi alapellátási tevékenységét a Tiszavasvári, Kossuth u. 14.
szám alatti saját tulajdonú rendelőjében látja el.
11./ Megbízó a tevékenység ellátásához szükséges eszközöket átadás-átvételi jegyzőkönyv
mellett már korábban Megbízott térítés nélküli használatába adta, így azok nem kerülnek
külön átadásra Megbízott részére. A jegyzőkönyv szerint átadott felszerelések szakszerű
használatáért, állagmegóvásáért, karbantartásért Megbízott felel. Az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló rendeletben
meghatározott minimum tárgyi eszközök pótlásáról, azok szükségességekor Felek egyedi
megállapodás alapján gondoskodnak.
12./ Akadályoztatása (szabadság, betegség) esetén a helyettesítéséről a Megbízott maga
gondoskodik. A jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megjelöl két helyettesítő orvost.
1. számú helyettesítő orvos: dr. Fügedi Attila
2. számú helyettesítő orvos: dr. Sipos Erzsébet
Amennyiben a Megbízott valamely rajta kívül álló oknál fogva nem tudna a helyettesítéséről
maga gondoskodni, a Megbízó a megadott két orvos egyikét bízhatja meg a helyettesítéssel. A
helyettes díjazása ilyen esetben is a Megbízott kötelezettsége.
13./ Jelen feladat-ellátási szerződést Felek határozatlan időre kötik. Jelen szerződés
megszűnik, ha Megbízott tevékenységére vonatkozó működési engedélyét visszavonják.
14./ Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indokolással – 6 hónap felmondási idő kikötésével
felmondja,
a) ha Megbízott a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás
ellenére sem teljesíti vagy folytatólagosan sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi
a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, vagy
b) ha Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely
okból elveszti.
15./ A szerződés közös megegyezéssel is megszüntethető.
16./ Felek rögzítik, hogy a tevékenységük folytatása során felmerülő kártérítési felelősség
vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
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17./ Megbízó tudomásul veszi, hogy a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, háziorvost ért kár
esetén kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell
venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. Év
közbeni módosítás esetén a változást megelőző naptári év finanszírozását kell alapul venni. A
kártalanítás kifizetésének határideje a körzetmódosítást követő második hónap 15. napja.
Megbízott kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár összegének az OEP által
igazolt mértékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti elő.
18./ Jelen szerződés a 3bársony Kft. egészségügyi szolgáltatás nyújtására kiadott működési
engedély jogerőre emelkedése napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a
Megbízottal e tárgyban kötött szerződés és annak módosításai hatályukat vesztik.
19./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. tv., az egészségügyi tevékenység egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV tv., a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. és a kapcsolódó jogszabályok előírásait
tekintik irányadónak.
20./ Jelen szerződés 5 mindenben megegyező példányban készült és felek, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
21./ Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 260/2015.
(XI.26.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá.
Tiszavasvári, 2015. …………………….

………………………………
Tiszavasvári Város Önkormányzata
képviseletében
Dr. Fülöp Erik
polgármester

…………………………………..
3bársony Kft.
Bársonyné dr. Juhász Erika
ügyvezető
fogorvos
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Tárgy (22.np.):

Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt-vel kötött bérleti szerződés
módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
261/2015. (XI.26.) Kt. számú
határozata
A Magyar Telekom Nyrt-vel kötött bérleti szerződés módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület jóváhagyja a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal és Magyar Telekom
Nyrt. között létrejövő Bérleti szerződés 3. sz. módosítást a határozat mellékletében található
tartalommal.
Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Magyar Telekom Nyrt-t,
valamint felhatalmazza a Bérleti szerződés módosításának aláírására.
Határidő: azonnal, esedékességkor

Felelős: Badics Ildikó jegyző
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261/2015.(XI.26.) Kt. sz. határozat melléklete

BÉRLETI SZERZŐDÉS 3. sz. MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal (cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., adószám:
15404761-2-15, számlaszám: OTP 11744144-15732468) képviseletében Badics Ildikó jegyző,
mint Bérbeadó (a továbbiakban Bérbeadó),
másrészről
a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cégjegyzékszám: Cg.
01-10-041928, adószám: 10773381-2-44, statisztikai számjel: 10773381-6110-114-01,
telephely: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7., számlaszám: BNP PARIBAS 1310000702506810-01723489), képviseletében …………,mint Bérlő (továbbiakban: Bérlő)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
Szerződő felek kijelentik, hogy Bérlő jogelődje a Westel Mobil Távközlési Rt. és
Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint Bérbeadó között 2004. április 30-án létrejött és
2008. június 9-én, valamint 2010. január 20-án módosított, a Tiszavasvári 1679/1 hrsz-ú,
természetben a 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz alatti ingatlan bérlete tárgyában
megkötött bérleti szerződést (továbbiakban: szerződés) a szerződés hatályának hosszabbítása,
felújítás, bővítés, korszerűsítés céljából az alábbiak szerint módosítják:
Bérbeadó a fent meghatározott ingatlanon fennálló bérbeadói jogát a Tiszavasvári Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 261/2003. (XI.27.) Kt. sz. határozatával igazolja,
amely egyben a jelen szerződés-módosítás 1. sz. mellékletét képezi.
1. Felek az eredeti bérleti szerződés 2. pontjának 2. bekezdését az alábbiak szerint
módosítják:
„Bérleti díj ellenében a Bérlő jogosult a 2. pont 1. bekezdésében meghatározott területen
az alábbi építmények, berendezések üzemeltetésére:
műszakilag szükséges mennyiségű és méretű antennatartó oszlop,
6 + 2 db műszakilag szükséges méretű rádió és mikróantenna,
műszakilag szükséges mennyiségű és méretű egyéb berendezés a bérelt területen,
8,2 m2 terület a rádiótechnikai berendezések számára.
Bérbeadó hozzájárul, hogy Bérlő – igénye szerint – Bérbeadóval előre egyeztetett
időpontban Bérbeadó zavarása nélkül elvégezze a berendezéseket összekötő rádiós,
villamos és adatátviteli (optikai) kábelezés cseréjét, átépítését, szükség szerint, a
Bérbeadó által előzetesen írásban jóváhagyott új nyomvonalon történő kiépítését.
2. Felek az eredeti bérleti szerződés 5. pontját az alábbiakkal egészítik ki:
„Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a bérlet tárgyát képező Bérleményt Bérlő a saját
költségére a rádiótelefon rendszer céljainak megfelelően használja, más szolgáltatók felé
hasznosítsa, használatába adja.
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Amennyiben a Bérlő által delegált új szolgáltató részére történő hasznosítás, műszaki
bővítés a Bérlemény területének növekedésével jár, a Bérbeadó az új szolgáltatóval köt
bérleti szerződést a terület használatára vonatkozóan.
Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bővítésre vonatkozó kiviteli terveket a kivitelezést
megelőzően Bérbeadó részére jóváhagyás céljából bemutatja. Amennyiben a Bérbeadó a
bemutatott - kézbesített – tervekről az átvételt követő 20 munkanapon belül nem
nyilatkozik, a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni. Bérbeadó jóváhagyását a tervek
átvételét követő 20 munkanapon belül valós műszaki indokok alapján tagadhatja meg.
Bérbeadó kijelenti, hogy a kiviteli tervek jóváhagyásával egyidejűleg munkakezdési
engedélyt ad Bérlő részére a kivitelezés megkezdéséhez. Bérbeadó jóváhagyását alapos,
megfelelően igazolt műszaki indok nélkül nem tagadhatja meg.”
3. Felek az eredeti bérleti szerződés 6. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Bérbeadó tudomással bír arról, hogy a bérleti szerződés az adó – és járulékfizetési
kötelezettség
tekintetében
a
hatályos
jogszabályok
alapján
rendelkezik.
Bérbeadó tudomásul veszi, hogy ezen jogszabályok esetleges változásai a jelen bérleti
szerződés vonatkozó részeinek automatikus módosulását vonják maguk után.
Bérbeadó vállalja, hogy számláját mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelően állítja
ki és küldi meg Bérlő részére.
A Bérbeadó köteles a számlát tárgyév június hónapban kiállítani és június 30-ig eljuttatni a
Bérlő részére, aki azt a számla kézhezvételét követő 30 napon belül banki átutalással
köteles kiegyenlíteni a Bérbeadónak a vonatkozó számlán feltüntetett számú
bankszámlájára.
Amennyiben a fizetési határnap munkaszüneti napra, ünnepnapra, vagy bankszüneti napra
esik, akkor a pénzügyi teljesítés határnapja a következő banki munkanap. A pénzügyi
teljesítés napja a Bérbeadó bankszámlájának terhelési napja. Naptári nap = a naptári hónap
naptár szerinti számmal megjelölt napja.
Bérbeadó a számlát az alábbi névre és címre köteles kiállítani:
Magyar Telekom Nyrt.
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Bérbeadó a számlát az alábbi címre köteles megküldeni:
Magyar Telekom Nyrt.
Szállítói Számlafeldolgozó Osztály
Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 380
Bérbeadó a számlán/számviteli bizonylaton köteles feltüntetni a helyszín nevét, kódját
(Tiszavasvári 3) a szerződés első oldalán a bal felső sarokban található szerződésszámot
és a bérleti időszakot, amelyre az esedékes bérleti díjat követeli.
Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás teljesítésének időpontja megegyezik a
számla fizetési esedékességének napjával.
4.

Felek a szerződés 7. pontját az alábbiak szerint módosítják:
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Felek megállapodnak abban, hogy jelen bérleti jogviszonyt a bérleti szerződés aláírásának
napjától kezdődően 2020. december 31. napjáig határozott időtartamra hozzák létre. A
szerződés lejárta előtt felek kölcsönösen megállapodhatnak a szerződés
meghosszabbításáról.
Bérlő jogosult jelen szerződést 6 hónap felmondási idővel felmondani azzal, hogy ezen
jogának gyakorlása esetén 6 havi bérleti díjnak megfelelő bánatpénzt köteles a másik
félnek megfizetni. A bánatpénzről a Bérbeadó köteles számlát kiállítani, melynek teljesítési
napja a szerződés felmondásának napja.

5.

Felek az eredeti bérleti szerződést az alábbi ponttal egészítik ki:
„Bérbeadó vagy Bérlő a másik félhez intézett bármely bejelentése, felszólítása,
értesítése akkor tekinthető kellőképpen elfogadhatónak, ha azt a fogadó fél írásban
visszaigazolta, a fogadó félnek ajánlott vagy tértivevényes küldeményként az alábbi
címre kikézbesítették a helyszín nevének megjelölésével:

BÉRBEADÓ kapcsolattartója:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Gulyásné Gáll Anita
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
42/520-500
42/275-000
gulyasne.anita@tiszavasvari.hu

BÉRLŐ kapcsolattartója:
Bérleti szerződéssel kapcsolatosan:

Név:

Telek Zoltán

Cím:

1117 Budapest, Szerémi út 4.

Telefon:

265-7565

Fax

265-8834

E-mail:

infrainfo@telekom.hu
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Bérleti díj számlázásával kapcsolatos ügyekben:

Név:

Szabó Szilvia

Cím:

1117 Budapest, Szerémi út 4

Telefon:

06/1/265-7867

E-mail:

szabo.szilvia@telekom.hu

Név:

Tamás Réka

Cím:

1117 Budapest, Szerémi út 4

Telefon:

06/1/265-7867

E-mail:

tamas.reka@telekom.hu

A rádiótelefon bázisállomás üzemeltetésével kapcsolatos ügyekben:

6.

Név:

Wieder Ákos

Cím:

1117 Budapest, Szerémi út 4.

Telefon:

265-8353

Fax

265-9409

E-mail:

wieder.akos@telekom.hu

Felek az eredeti bérleti szerződést az alábbiakkal egészítik ki:
A bérleti szerződés átruházása
- A Bérbeadó előzetes hozzájárulásával a Bérlő jogosulttá válik ezen szerződésből
eredő jogok és kötelezettségek átruházására más szolgáltató felé. Az előzetes
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-

-

-

7.

hozzájárulási kérelmet az átruházási szándék előtt legalább 30 nappal kell Bérbeadó
részére megküldeni. Az átruházással a Bérlőnek megszűnik ezen szerződésből
származó összes joga és felszabadul ezen szerződésből származó összes
kötelezettsége alól.
A szerződés átruházása nem módosítja, vagy változtatja meg ezen megállapodás
egyetlen rendelkezését és pontját sem. Az Engedményes a Bérlőtől kivétel nélkül
átveszi az összes jogot és kötelezettséget.
A szerződés átruházásáról a Bérbeadót írásban értesíteni kell. Az átruházás a
Bérbeadóval szemben a Bérlőnek az erre vonatkozó írásbeli értesítése kézbesítésével
válik hatályossá.
A szerződés átruházása nem jelent sem a Bérlő, sem az Engedményes részére
többletfizetési kötelezettséget a Bérbeadó javára.

Felek az eredeti bérleti szerződést az alábbiakkal egészítik ki:
Bérlő a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy olyan belföldi vagy külföldi jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:
-

-

-

tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető,
az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van
nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak
a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében fenti alpontok szerinti feltételek
fennállnak.

A fentiek szerint átlátható szervezetnek minősülő Bérlő vállalja továbbá, hogy:
- a szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket
teljesíti,
- az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi
rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően
használja,
- a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban
álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek
vesznek részt.
Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés jelen módosítással nem érintett többi
pontja változatlan marad és ezen módosítás csak az eredeti bérleti szerződéssel együtt
érvényes.
Jelen szerződés-módosítás egymással megegyező 4 (négy) példányban készült, melyet Felek
aláírásra jogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés
után – jóváhagyólag aláírják.
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Tiszavasvári, 2015….

Budapest, 2015. ...

………………………………..……
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatala
Bérbeadó

………………………………....
Magyar Telekom Nyrt.
Bérlő
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Tárgy (23.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának
felülvizsgálatáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
262/2015. (XI.26.) Kt. számú
határozata
a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérleti díját 2016. január 01. napjától nem emeli meg.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (24.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Tájékoztató a polgármester 2015. évi szabadság igénybevételéről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Cziáky Tímea köztisztviselő

A tájékoztatót tartalmazó előterjesztést a bizottságok nem tárgyalják, arról a képviselőtestületnek határozatot nem kell hoznia, a tudomásul vétel a szavazati arányok
feltüntetésével kerül rögzítésre a jegyzőkönyvben.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta „a polgármester 2015. évi szabadsága igénybevételéről” szóló tájékoztatót.
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Tárgy (25.np.):

Egyebek.

Hozzászólások:
Császár József képviselő:
Két hónappal ezelőtt kérte polgármester urat, hogy Vinnai Győző országgyűlési képviselő
úrtól kérjen állásfoglalást a tanuszodával kapcsolatban. Érkezett-e valami.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy a tegnapi nap érkezett a képviselő úr válasza, kiküldik, holnap megkapja
mindenki.
Szőke Zoltán képviselő:
Örül, hogy feltette Császár József képviselő ezt a kérdést a járási tanuszodával kapcsolatban.
November 23-án az önkormányzathoz megérkezett ez a válaszlevél. Képviselő úr maximális
támogatásáról biztosítja Tiszavasvári Város Önkormányzatát. Számára nem kérdés, hogy
támogatja-e az uszoda programot. A kormány tervei nem változtak, ebben a ciklusban meg
fognak épülni ezek az uszodák. Megkérte polgármester urat, hogy a város honlapjára is
kerüljön ki ez a válaszlevél, hogy a tiszavasváriak tájékozódjanak ezzel kapcsolatban.
Megkérdezte, hogy ha a jövő hónapban olyan lehetőség adódik, hogy épüljön az uszoda,
vannak-e tervek, polgármester úr egyeztetett-e a Strandfürdő Kft-vel. A támogatás
kormányzati oldalról megvan, kész tervekkel, elképzelésekkel kellene előjönni.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Háromszor egyeztetett a Strandfürdő Kft-vel. Az ő hivatalos terveik engedélyeztetés alatt
vannak. Elsődleges koncepció az lenne, hogy abban a nagyszabású tervben szerepelne a
tanuszoda is. Ez több okból is a legjobb megoldás lenne, egy részről költséghatékony lenne,
nem kellene plusz személyzetet alkalmazni. A strandfürdő tervek alapján mindenképpen
energiatakarékos lenne ez a beruházás, a termálvízzel a tanuszoda és a kiszolgáló helyiségek
fűtését is megoldanák. Az ígéret szerint hamarosan megkapjuk mi is a tervet, a részleteit
megismerheti a képviselő-testület.
Császár József képviselő:
A terv a Strandfürdő Kft-től jön, de van-e konkrét ígéret az államtól, mi önkormányzati
szinten nem tudunk lépni, amíg nem kapunk írásbeli támogatást.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Biztos benne, hogy nem egyik napról a másikra fog ez megvalósulni.
Szőke Zoltán képviselő:
Császár úrnak jelzi, hogy változás nincs, a program, az elképzelés változatlan, minden
járásközpontban 2018-ig meg szándékoznak építeni a járási tanuszodát. Azt gondolja, hogy
egyeztetni kell, a terveknek, az egyeztetéseknek folyamatosan haladni kell, az ország
gazdasági helyzete nem negatív tendenciát mutat, nem kell arra készülni, hogy ebben olyan
változás lesz, ami bennünket negatívan érint. Startra készen kell állni és folytatni az
egyeztetéseket.
Hozzáfűzi, hogy Vinnai Győző képviselő úr leírja válaszlevelében is, hogy legutóbb március
hónapban találkozott polgármester úrral. Szerencsésebb lenne, ha ezek az egyeztetések
sűrűbbek lennének. Példaként felhozta, hogy az 500 MFt-os városrehabilitációs project
átadó ünnepségre nem az utolsó pillanatban kell meghívót kapnia, amin nem tud részt venni.
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Mindannyian tudjuk, hogy a kormány részéről sem kapott meghívást senki, ez nem abba az
irányba mutat, hogy egy gördülékeny együttműködési elképzelés van. Ezen változtatni kell,
azért, hogy ezek a projektek haladjanak, a lobbizást az együttgondolkodást folytatni kell.
Balázsi Csilla képviselő:
Jelezte, hogy a Gombás András utcában a Keszi-szóda elkezdte a parkolót kialakítani, még
korábban Groncsák Andreát megkereste, hogy célszerű lenne a bölcsődei bejárót is
szinkronba hozni az új parkolóval. Most minden a bölcsőde bejárata elé van rakva, homok,
kő. Lesz-e lehetőség az önkormányzat részéről arra, hogy ezt az 1-2 méternyi szakaszt
egybehozzák, így szép parkolórésze lenne a városnak.
Másik jelzése, hogy a járóbeteg szakrendelőben az új beteghívóval kapcsolatban ismerősei
panaszt tettek, hogy őket zavarja, hogy mindenki tudja, hogy ki hová fog szakrendelésre
menni.
Kérdése lenne, hogy az új közlekedési táblák kihelyezését megszavazták, mikor történik meg
a kihelyezésük.
A Kabay úton a parkolók állapota rossz, nem tud lefolyni a víz, a parkoló 10-15 cm-rel
mélyebben van, mint az úttest. A Városi Kincstár odaköltözése is megviselte a parkolót.
Tavasszal megoldást kellene erre találni.
Az Eszterházy u. 9. sz. alatti lakóközösség jelezte, hogy a társasház mögött volt egy útbejárat,
a korábbi évek földmunkái miatt ezt a kiépített utat elnyelte a föld, nem lehetne-e egy
keréknyomnyi szilárd bejáratot biztosítani.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Megvizsgálják az elhangzottakat és írásban fognak rá válaszolni.
Ráduly Zsolt képviselő:
Az Egészségügyi Kft-től írásban szeretne választ kapni arra, hogy a betegbehívó mennyibe
került a Kft-nek, ki fizeti az üzemeltetést, fizet-e a kft. annak a magánszemélynek, aki erre
pályázott. Milyen módon került ez a beteghívó rendszer a Kft-hez, pályáztatás, árajánlat, stb.
útján. A városrehabilitációs pályázatban benne van a református templom felújítása, de még
nincs készen, miért van ez.
Gáll Attila köztisztviselő:
A református templommal kapcsolatban elmondta, hogy az eredeti pályázatban 50 MFt-ot
kaptak erre a beruházásra. Ahogy az önkormányzatnak, nekik is 9 MFt-tal többe került a
beruházás az elkészült költségvetés alapján. Benyújtották a plusz pénz igényt, melyet
májusban megkaptak, de a püspökség is biztosította a szükséges összeget. Szeptember 30-ig
elkészült az a rész, ami a pályázat részét képezte. Nekik már meg van a használatbavételi
engedélyük. Vízelvezetés, kisebb festési munkákat még végeznek. Tavaszra is marad
munkálat még.
Ráduly Zsolt képviselő:
A többi intézménynek mikor lesz használatbavételi engedélye.
Gáll Attila köztisztviselő:
Már meg vannak a használatbavételi engedélyek. Volt ellenőrzés is, jövő hét hétfőn jönnek
még egyszer, az összes pénz ki lett fizetve.
Szőke Zoltán képviselő:
Közfoglalkoztatással kapcsolatosban jelzi, hogy október végén a közfoglalkoztatási program
lejárt. November 6-án embereket hívtak be. 6-7 embert foglalkoztattak 4 napig úgy, hogy
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nem voltak rajta a listán.
Kérdezte, hogy mi lesz a bérükkel. Munkaalkalmassági
vizsgálaton vettek részt, adategyeztetés volt, nyugodt szívvel dolgoztak, hogy minden rendben
van. Derkács Attila vezényelte le, ő adta az utasításokat számukra. Kérdezte, hogy fordulhat
ez elő, ki a felelős ezért.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Írásban fogunk válaszolni.
Balogh Sándor képviselő:
Jelezte, hogy a 8-as körzetben őt is megkeresték ugyan ezzel a problémával.
Szőke Zoltán képviselő:
A Szociális Otthonban sertéstartás volt. Tájékoztatót kér, hogy milyen szerződések,
megállapodások köttettek a Városi Kincstárral, milyen költségek merültek fel.
Információja szerint egy vágás alkalmával ellenőrzést kapott az intézmény, a szakhatóság
büntetést is kiszabott az intézményre.
Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka intézményvezető:
Tájékoztatásul elmondta, hogy Általános Élelmiszerbiztonsági Hivatal ellenőrzése volt az
intézményben. Megnézték, hogy a konyhában megfelelően tárolják-e a húst, zöldséget, a
fagyasztóban meg van-e a hőmérő, próbaebédet kértek. Nem kaptak büntetést.
Szőke Zoltán képviselő:
A Városi Kincstártól kér írásos tájékoztatót, hogy a sertéstartás hogy alakult kiadás-bevétel
oldalról.
A Szociális Otthon őrzésében változás állt be, megkérdezte, hogy mi indokolta ezt.
Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka intézményvezető:
Válaszul elmondta, hogy több oka volt, egyrészt visszatérően több kritikát kellett
megfogalmazni a fővállalkozó felé, aki bevont alvállalkozóval dolgoztatott. A játszótéren
szórakozó gyerekekre is nem megfelelően szóltak, valamint nem megfelelően beszéltek a
hozzátartozókkal, gondozottakkal. Más problémák is adódtak, csalók mentek az intézménybe,
néhanapján gondozottal személyi kölcsön igénylést írattak alá. A család kereste a kölcsönbe
vett tévéket, fagyasztókat. Emiatt biztonsági kamerák felszereléséről döntött, melyet 30
napon belül vissza lehet nézni. Az egyik őr véletlenül kihúzta a kamerát, illetve cirokseprűvel
irányította úgy, hogy csak az eget lehetett látni. Hangsúlyozta, hogy nem a fővállalkozóval
volt a probléma. Úgy gondolja, ha fizet egy szolgáltatónak, neki kell alkalmazkodni a
speciális igényekhez. Az új vállalkozó a szerződésben többlet szolgáltatást vállalt: a
síktalanitásban és a parkrendezésben is közreműködik.
Szőke Zoltán képviselő:
Megköszönte a részletes tájékoztatást. Megkérdezte, hogy feljegyzések is készültek-e az
elhangzottakról, erről írásban kéri a tájékoztatást, illetve a két szerződést is kérné, hogy ki
mennyiért látta el a szolgáltatást.
A bankkártya pénzzel kapcsolatban érdeklődött, hogy megtörtént-e ennek a kifizetése, vagy
mikorra várható.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy a döntés átruházott hatáskörben tájékoztatást a nagy terjedelem miatt nem
olvasná fel, elektronikusan kerül kiküldésre.
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Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik
polgármester bezárta, a Képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját.
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